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	 เคยจดค�ำนี้ไว้ ในสมุดโน้ตเมื่อครั้งท่องเที่ยวทั่วไทยกับครอบครัว... 

คิดอยู่เสมอว่ำกำรมองไปข้ำงหน้ำและตั้งเป้ำหมำยเป็นสิ่งส�ำคัญ	 ซึ่งควรเริ่มต้น 

ที่ตัวเรำเองอย่ำงมีขั้นตอน	 มีวิธีกำรที่เหมำะสม	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรงำน	 

กำรเงิน	อนำคตกำรใช้ชีวิตในวัยเกษียณ	ฯลฯ	 เมื่อเกิดปัญหำและอุปสรรค

ก็สำมำรถหำจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น	 พิจำรณำและทบทวนเพื่อแก้ ไขปรับปรุง 

ให้ชีวิตมีควำมสุขทั้งองค์รวม	 เพรำะไม่ใช่แค่ตัวเรำเพียงคนเดียวท่ีจะมีอนำคต 

ที่สมบูรณ์	หำกรวมถึงครอบครัวและคนที่เรำรักด้วย

  NCHappy	Home	ฉบับส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่นี้	อัดแน่นด้วยสำระ

ที่จัดเต็ม	 เริ่มต้นกับไอเดียแต่งบ้ำนในรำคำเบำๆ	วิธีกำรออมเงินเพื่อวำงแผน

อนำคตที่ยั่งยืน	 เคล็ดลับปลดหนี้ให้ชีวีมีสุขรับปี	 2558	 ขับรถ	 สะพำยเป้	 ด้วย 

งบน้อยๆ...เทีย่วเน้นๆ	ในรปูแบบ	ECO	TOURISM	กำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ	และ 

ที่พิเศษไปกว่ำนั้น	 ทุกท่ำนจะได้รื่นรมย์ ไปกับบทสมัภำษณ์ของคณุสจุนิต์	 จงศิริ	 

เพ่ือนบ้ำนจำกโครงกำร	 เอ็น.ซี.	 รอยัล	 ปิ่นเกล้ำ	 เกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ชีวิต 

และแก่นควำมคิด	ในบทบำทหน้ำทีท่ีห่ลำกหลำย	ทัง้กำรเป็นคุณคร	ู(เกษียณอำย)ุ	 

คุณแม่	 และคุณยำย	 หญิงผู้สร้ำงอนำคตอันสมบูรณ์ให้แก่ทุกคนในครอบครัว	

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำของขวัญชิ้นพิเศษส่งท้ำยปีเล่มนี้	 จะช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจ	

สร้ำงพลังในกำรใช้ชีวิต	และเป็นเพ่ือนคู่คิดของท่ำนตลอดไป

	 	 ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
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Activity Calendar

NC Family Club - GoodMood GoodTrip 
@สวนผึ้งราชบุรี

NC Family Workshop - Cooking Fun “Crepe Cake”
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วันที่ 18 ตุลาคม 
กิจกรรม Mid-year Pool Party ร่วมสังสรรค์
บรรยากาศริมสระว่ายน�้า ฉลองปิดภาคเรียน 
ชมการแสดงโดย น้องๆ มากความสามารถ 
และร่วมเล่นเกมท้าทาย ชิงของรางวัลมากมาย 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
NC Family & Sport Complex

วันที่ 6 พฤศจิกายน 
ร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทงบ้านฟ้า 2557” 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ พบความสดใสน่ารักของ
หนูน้อยชาย-หญิงที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมชมการแสดง
บนเวที และกิจกรรมสนุกสนานในบรรยากาศไทยๆ 

วันที่ 20 ธันวาคม 
กิจกรรม VIP Private Party 
ร่วมสังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
NC Family & Sport Complex
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

วันที่ 5 ธันวาคม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
ณ NC Family & Sport Complex

ธันวาคม : 

ตุลาคม :

พฤศจิกายน : 

NC Family & Sport Complex



NC’s Diary

กิจกรรมแห่งการสังสรรค์ที่เกิดขึ้นประจ�าทุกป ี

กับ NC Family Rally ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

ที่มาร่วมสนุกสนานด้วยกัน เพราะหากไม่มีทุกท่านกิจกรรมนี้

ก็คงไม่อาจเต็มไปด้วยความสุขเช่นนี้ ทุกๆ ความประทับใจที่เกิดขึ้น 

ทั้งในการแข่งขัน หรือปาร์ตี้ชุดนอนสุดครื้นเครง ล้วนสุขสมบูรณ์ได้

เพราะ “คุณ” ทุกๆ คน

NC Family 

Rally 2014 
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมริเวอร์แคว รีโซเทล 

จ.กาญจนบุรี
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บรรยากาศอบอุ่นและอบอวลไปด้วยไอรักของครอบครัว 

ด้วยการร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, ร�าลึกพระคุณแม่

ด้วยดอกมะลิ และปิดท้ายด้วย NC Family Workshop 

“ผ้ากันเปื้อนเพื่อคุณแม่” ที่เต็มไปด้วยความน่ารักและรอยยิ้ม

ของสมาชิกที่มาร่วมงาน

กิจกรรมวันแม ่
 วันที่ 10 สิงหาคม 2557 

ณ สโมสรโครงการ
บ้านฟ้าปิยรมย์
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มำท�ำผนังห้องนอนให้มีชีวิตชีวำด้วยกำรหยิบรูปภำพ	Polaroid	หรือรูปถ่ำยมำประกอบต่อติดเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ	เช่น	รูปหัวใจ	ดำว	ฯลฯ	ดีกรีควำมงำมขึ้นอยู่กับฝีมือในกำรสร้ำงสรรค์ล้วนๆ	

รู้รอบบ้าน

ลองติดวอลเปเปอร์ที่ประตูบ
ำนใดบำนหนึ่ง	

แล้วคุณจะรู้ว่ำจำกประตูเรียบ
ๆ	ธรรมดำ	

สำมำรถสร้ำงควำมแปลกให
ม่	และท�ำให้

บ้ำนของคุณดูเก๋ ไก๋ขึ้นได้อย่ำ
งไม่น่ำเชื่อ

รู้สึกฟินโดยไม่ทันได้อำบน�้ำอย่ำงแน่นอน	แสงของหลอดไฟหรือเทียน	จะเป็นตัวช่วยให้ภำยในห้องดูนุ่มนวลมำกกว่ำเดิม	กำรใช้ธรรมชำติมำเติมแต่ง	ต้นไม้สีเขียว	ไม่ว่ำจะน�ำมำแต่งในห้องโดยตรง	หรือจะมองออกไปนอกห้องน�้ำแล้วเจอ	ส่งผลให้ช่วงเวลำในกำรเข้ำห้องน�้ำ	มีควำมสดชื่น	มีชีวิตชีวำ

บำงทีของตกแต่งน่ำรักๆ	หำกวำงไว้

กระจัดกระจำยทั่วห้องอำจไม่ดึงดูด

สำยตำ	งั้นลองหยิบมำรวมจัดไว้

มุมใดมุมหนึ่งของห้อง	จะกลำยเป็น

มุมสวยน่ำยลขึ้นมำทันตำเลยทีเดียว

“แลนด์มาร์คงามๆ ไม่ได้สร้างแค่วันเดียว” แต่ “รู้รอบบ้าน” ฉบับนี้เรามีไอเดียการแต่งบ้านสุดครีเอท
ที่สามารถสร้างสรรค์ ได้ภายใน 1 วัน เอ้า! นับถอยหลังงานเนรมิตบ้านให้เสร็จใน 24 ชั่วโมงต่อจากนี้ได้เลย

ควรเลือกกลิ่นที่สร้ำงบรรยำกำศให้สัมผัสได้ถึง

ควำมสดใส	เบิกบำน	ในมุมรับแขก	จัดวำงแจกัน

ดอกไม้บนโต๊ะรับแขก	หรือบนโต๊ะหัวมุมใกล้โซฟำ	

เพื่อให้ผู้มำเยือนเกิดควำมรู้สึกผ่อนคลำย

ชุดโต๊ะ-เก้ำอี้หรูหรำนำนไปก็เบื่อ	

ลองหำเก้ำอี้มีดีไซน์มำวำงมิกซ์แอนด์แมตช์	

ได้ทั้งสไตล์วินเทจ	โมเดิร์น	คลำสสิก	

โอเรียนทอล	มินิมอล	และคอนเทมโพรำรี่	

พูดเลยว่ำอำร์ตสุดๆ

กำรจัดสวนทำงเดิน	ไม่ว่ำจะเป็น 

พื้นที่ระเบียงข้ำงบ้ำน	ทำงเดิน 

ในสนำมหญ้ำ	ทำงเดินบนสะพำน	 

หรือแม้กระทั่งพื้นที่โล่งแจ้ง	 

ก็สำมำรถน�ำพื้นไม้ระเบียง

ส�ำเร็จรูป	มำเป็นส่วนประกอบ 

ในกำรท�ำพื้นทำงเดินได้เป็นอย่ำงดี	

คุณสำมำรถเดินบนพื้นไม้ได้โดย 

ไม่ร้อนเท้ำ	ปัจจุบันนิยมน�ำมำจัด

สวน	เพื่อเติมเต็มควำมสมบูรณ์

มำกยิ่งขึ้น	อีกทั้งยังท�ำให้

สวนสวยของคุณเดินได้สบำย	

ไม่เลอะสกปรกได้โดยง่ำย

ไอเดียแต่งบ้ำน

สุดสร้างสรรค์...แบบคูลคูล!!!

เพิ่มควำมสน
ุกให้กับกำร

ท�ำอำหำร	ด้ว
ยกำรติดตั้ง

กระดำนด�ำใน
ห้องครัว	

เอำไว้จดสูตร
อำหำร	ส่วนผ

สม	

โน้ตต่ำงๆ	ที่ค
ุณสำมำรถแต

่ง

แต้มจินตนำก
ำรได้อย่ำงอิส

ระ
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Well Being

ทำ�ง�นหนัก พักผ่อนน้อย เครียดสะสม ตลอด 365 วันที่ผ่�นม�คงไม่ใช่เรื่องดี ห�กทำ�ให้สุขภ�พของคุณทรุดโทรม จนทำ�ให้
คนรอบข้�งเป็นห่วง Well Being มีเทคนิคในก�รดูแลร่�งก�ยและประโยชน์ที่คุณอ�จไม่เคยรู้ม�ฝ�ก ให้ 365 วันต่อจ�กนี้
และตลอดไป...คุณจะมีสุขภ�พที่ดีเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณ

	มำเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

“เพื่อคนที่คุณรัก” กันเถอะ

ลองผสมน�้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ 2 ช้อนโต๊ะ  

น�้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ และน�้ำอุ่น 1 แก้ว 

ดื่มหลังตื่นนอน และก่อนอำหำร 1 ชั่วโมง  

ช่วยให้อิ่มเร็ว และช่วยย่อยอาหาร 

ควรออกก�ำลังกำยแบบอินเทอร์วัล (Interval) 

ซึ่งก็คือกำรออกก�ำลังกำยแบบเบำ และหนักสลับ

กัน เช่น เดินปกติ 3 นำที สลับกับเดินเร็ว 1 นำที 

ข้อดีของกำรเพิ่มควำมหนักเป็นช่วงๆ ก็คือ  

ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน  
และสลายไขมันได้ดี

ยืดเหยียดร่างกาย
ด้วยการยกสิ่งของใกล้มือ  
เช่น ยกขวดน�้ำ 1 ลิตร ขึ้น-ลง 

ประมำณ 2 รอบ รอบละ 8-10 ครั้ง

เดินขึ้นบันไดแทนกำรใช้ลิฟต์ หรือ

เปลี่ยนจำกเดินมำวิ่ง  

วิ่งแค่ 6 นาที 
เผาผลาญข้าวได้เกือบ 1 ทัพพี

เปิด Youtube หำคลิปสอนเต้นง่ำยๆ 

แล้วเต้นตำม การเต้นนั้นเผาผลาญได้  

300-600 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง

ท�ำสมำธิ ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก  

โดยกำรท่อง พุท-โธ สัก 5-10 นำที  

ช่วยให้หัวใจแข็งแรง
และคลายเครียด

เข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่มครึ่ง  
เวลำนี้สมองจะหลั่ง Growth Hormone 

ออกมำขณะหลับ ซึ่งจะช่วยสร้ำงโปรตีนที่ตับ

และกล้ำมเนื้อ ช่วยให้ผิวพรรณสดใส

เดินออกไปรับวิตำมิน D จำกแสงแดดยำมเช้ำ  

ช่วง 08.00-10.00 น. แสงแดด

จะไม่เป็นอันตรำยต่อผิวหนัง  

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

ใช้จักรยำนหรือเดินแทนกำรใช้รถ  

ให้ลองหำเครื่องนับก้ำวมำใช้  

การเดินให้ ได้ผลดีนั้นอยู่ที่ 
10,000 ก้าวต่อวัน

รู้อย่ำงนี้แล้วก็ “ไม่ควร” นิ่งนอนใจ

เรื่องสุขภำพ อำหำรกำรกิน 

และกำรออกก�ำลังกำย ที่ส�ำคัญ 

“ควร” ตรวจสุขภำพประจ�ำปี

อย่ำงน้อยปีละครั้ง

รู้หรือไม่ คนไทยกินผักเพียง 18% 
และมีเส้นรอบเอวกับค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
และไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และภาวะคอเลสเตอรอลสูงมาก่อน
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About Us

Green Ride 
by Home on Green

	 บริษัท	เอ็น.ซี.เฮ ้ำส์ซิ่ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	รุกโครงกำรใหม่บนท�ำเลศักยภำพ	โซนตะวันตก	ที่เน้นควำมเป็นธรรมชำติ	 

ติดถนนใหญ่	ปิ่นเกล้ำ	-	นครชัยศรี	โครงกำรบ้ำนฟ้ำกรีนเนอรี่	ปิ่นเกล้ำ	-	พุทธมณฑลสำย	5	ประกอบด้วย	บ้ำนเดี่ยว	140	ยูนิต	 

รำคำเริ่มต้น	4.9	ล้ำนบำท	บ้ำนแฝด	118	ยูนิต	รำคำเริ่มต้น	3.9	ล้ำนบำท	และทำวน์เฮ้ำส์	208	ยูนิต	รำคำเริ่มต้น	2.01	ล้ำนบำท	 

ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี	โดยมียอดจองซื้อบ้ำนเกินควำมคำดหมำย

	 และอีกหนึ่งท�ำเลโซนเหนือ	 ในแบรนด์บ้ำนฟ้ำปิยรมย์	 ภำยใต้ชื่อ	 โครงกำรบ้ำนฟ้ำปิยรมย์นีว่ำ	 ประกอบด้วย	 บ้ำนเดี่ยว	

จ�ำนวน	159	ยูนิต	รำคำเริ่มต้น	3.4	ล้ำนบำท	บ้ำนแฝด	จ�ำนวน	72	ยูนิต	รำคำเริ่มต้น	2.9	ล้ำนบำท

	 โดยการเปิดโครงการใหม่เป็นแผนขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	และคาดว่าปีนีบ้รษิทัจะมยีอดขายตามเป้าทีต่ัง้ไว้	3,200	ล้านบาท

เอ็น.ซี. เปิดเพิ่ม 2 โครงการใหม่ 2 ท�าเลเด่น มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท

 กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ น�าทีมโดยคุณต๊อก- 
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ดารานักแสดงชื่อดัง มาปั่นจักรยาน 
กับสมาชิกโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน โครงการบ้านใน
สนามกอล์ฟ ธัญญะธานีกอล์ฟคลับ สนามที่ใกล้กรุงเทพฯ  
มากทีสุ่ดและมคีวามสมบรูณ์แบบ บนพืน้ทีข่นาดใหญ่ท่ามกลาง 
ธรรมชาติ ที่ผสมผสานความหรูหราและความมีเสน่ห์สวยงาม 
 บ้านเดี่ยวราคา 4.9-20 ล้านบาท ...หากคุณเป็นคนรัก 
ธรรมชาต ิ เราขอแนะน�าให้คณุมาร่วมเป็นส่วนหนึง่กบับ้านรมิกรนี 
แห่งนี้
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 เอ็น.ซี. ฉลองปีที่ 20 ส่งแคมเปญใหญ่ “เอ็น.ซี. ใส่ใจ  
จัดให้ใหญ่กว่า” เข้าถึงกลุ ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว บ้านแฝด  
ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม บนท�าเลเมืองเศรษฐกิจ  
ท่องเที่ยว พัทยาและเชียงใหม่ ด้วยข้อเสนอพิเศษสุด 
 ให้ “เต็ม” พาเที่ยว 20 ประเทศ แถม 20 รายการ หรือ
เลือกรับรถยนต์ เบนซ์ A 180 มูลค่า 2 ล้านบาท
 ให้ “เร็ว” โอนเร็วแจกทอง รับทองหนักสูงสุด 5 บาท 
ส�าหรับลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 1 เดือน
 ให้ “ความสุข” มอบความประทับใจ พร้อมให้คุณสัมผัส
กว่า 50 โครงการ 200 แบบบ้าน และกว่า 100,000 รอยยิม้ 
ที่มีคุณค่า
 ให้ “ใจ” สร้างสรรค์สงัคมด้วยรอยยิม้ โดยลกูค้า เอ็น.ซ.ี 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี 

 โดยการจัดแคมเปญร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
ลูกค้าผ่อนบ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์ ประหยัด 2 ต่อ  
แถม 2 รายการ ต่อท่ี 1 ผ่อนเหลือล้านละ 5,000 บาท  
นาน 20 เดอืน ต่อท่ี 2 ฟรี! จดจ�านอง สูงสุด 200,000 บาท 
แถม 2 รายการ : เครื่องใช้ ไฟฟ้าและแพ็กเกจทัวร์สุดพิเศษ 
เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าท่ีให้การตอบรับอย่างดี
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ส่ง Big Campaign 
“ใส่ใจ จัดให้ใหญ่กว่า” 

ฉลองสู่ปีที่ 20 
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InfoGraphic

เชื่อได้ว่าไม่มีใครอยากเป็นหนี้ แต่ด้วยเหตุจำาเป็นทั้งหลายจึงทำาให้
หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งทุกคนต้องการปลดหนี้ที่ตนมีอยู่ให้ได้โดยเร็วที่สุด 
โดยขั้นตอนการปลดหนี้ เรียงลำาดับความสำาคัญดังต่อไปนี้

เฉลี่ยออมเงินเพียงเดือนละ 
3,122 บาทต่อเดือน

28% 
 ไม่มีเงินเหลือที่จะออม 

72%

ปลดหนี้...รับปีใหม่ 

 3. บริหารจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่ ดังนี้

หนี้นอกระบบ

ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยตำ่�

บัตรเครดิต
ดอกเบี้ยรถ

ดอกเบี้ยบ้�น

บัตรกดเงินสด/สินเชื่อส่วนบุคคล

 1. หยุดหนี้ก้อนใหม่ 
 2. ท�าการส�ารวจ
ภาระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด

ประหยัดการใช้เงินให้ได้มากที่สุดเพื่อนำา
เงินไปชำาระหนี้ให้หมดโดยเร็ว 

ยุบ จ่ายหนี้คืนให้หมด โดยน�าสินทรัพย์ที่ไม่
จ�าเป็นไปขาย เพื่อน�าเงินสดมาช�าระหนี้

ย้าย ย้ายจากแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูงมาสู่แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า 
รายจ่ายต่อเดือนจะได้ลดลง ศักยภาพในการผ่อนช�าระสูงขึ้น

เจรจา เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้  
เช่น ขยายเวลาช�าระหนี้ออกไป

รวม กู้ด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพื่อน�าเงินก้อนมาจ่ายบัญชีเงินกู้ต่างๆ 
แล้วผ่อนช�าระเพียงบัญชีเดียว

4. ท�าบันทึก
 รายรับ-รายจ่าย

5. ออม
 อย่างน้อยเดือนละ 
 10% ของรายได้

ท�าไมการปลดหนี้จึงล้มเหลว...
จากการสำารวจของเอแบคโพลที่สำารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 2,674 ตัวอย่าง ในปี 2555

ไม่ใช้จ่ายมากกว่ารายได้
 6. ใช้ชีวิตพอเพียง

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่เดือนละ  
20,000 บาท เงินสดสำารองฉุกเฉิน 
ควรอยู่ที่ 60,000 - 120,000 บาท

7. กันเงินส�ารอง
 เผื่อฉุกเฉิน 

“อดทน
อดกลั้น”

“อดใจ”

“อดออม”

“3”อด ท่องให้ขึ้นใจ...ถ้าไม่อยากกลับมาเป็นหนี้
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ชุมชนเปี่ยมสุข

หลัก 5 ประการ
สร้างมิตรภาพ
เอ๊ะ!	เกิดอันใดขึ้นกับใจ	ไฉนจึงรู้สึกหงุดหงิด	งุ่นง่ำนไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง	เห็นอะไร

ก็ดูไม่เข้ำตำกรรมกำร	เกิดอำกำรจิตตกยกไม่ขึ้น	หน้ำบึ้งตึงเครียด	เบียดรอยยิ้ม

และเสียงหัวเรำะ	ที่ควรมีประดับไว้บนใบหน้ำเพื่อสร้ำงมิตรภำพที่ดีให้กับคนรอบ

ข้ำง	หำกคุณเป็นคนหนึ่งที่เคย	หรือก�ำลังเกิดอำกำรดังกล่ำว	...ลองปรับเปลี่ยน

อำรมณ์และควำมรู้สึก	ยิ้มรับวันใหม่ๆ	เรื่องรำวใหม่ๆ	และเพื่อนใหม่ๆ	ด้วยหลักกำร

สร้ำงมิตรภำพดังต่อไปนี้

เริ่มต้นสร้ำงควำมรู้สึกเหล่ำนี้กับตนเองและผู้อื่นตั้งแต่วันนี้	

เพื่อควำมสุขและมิตรภำพที่ยั่งยืน

4 เป็นผู้ฟังที่ดี  
 คนส่วนมากล้มเหลวในการสนทนา 

เพราะไม่รู้จักฟังผู้อื่น ไม่ฟังเพื่อจับประเด็น
และทำาความเข้าใจ ส่วนมากมักกังวลอยู่กับ
สิ่งที่ตัวเองจะพูดโต้ตอบกลับไป ลองปรับ
มาเป็นผู้ฟังที่ดี แล้วให้คำาแนะนำากลับไป
อย่างจริงใจ นอกจากจะเป็นการให้เกียรต ิ
คู่สนทนาแล้ว ยังแสดงถึงความปรารถนา 
ที่จะเป็นมิตรที่ดีต่อเขาอีกด้วย

2 ชื่อ เสียงที่ไพเราะที่สุด  
 การจดจำาชื่อ และการให้เกียรต ิ

ชื่อของผู้อื่นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการ
ผูกมิตร เมื่อเราสามารถเรียกชื่อผู้อื่นได้
ด้วยความถูกต้อง เบื้องลึกของผู้ถูกเรียก
จะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจ และให้ความสำาคัญ 
เกิดความประทับใจที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคำาพูดได้ หากเราจำาชื่อ 
เพื่อนบ้านได้ทั้งหมด พูดคุยกับเขา 
ได้ถูกต้อง จะเป็นการสร้างความอบอุ่น 
ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

3 การให้ใจ หัวใจหลักของ 
 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ คือ  

การให้ใจกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย  
การเชื่อใจ การไว้ใจ และการวางใจ เพราะ
เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจมอบหมายงาน
ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง นั่นหมายความว่าเราได้
ผ่านการคัดกรองถึงทักษะ ความสามารถ
ที่บุคคลนั้นมีกับงานชิ้นนั้นเป็นอย่างดีแล้ว  
สิ่งที่เราต้องทำาระหว่างนั้นคือ ไว้ใจ 
และวางใจ 

1 รอยยิ้มพิมพ์ใจ 
 สิ่งที่จะทำาให้มิตรภาพเกิดขึ้นได้

เพียงเสี้ยววินาที คือ รอยยิ้ม การแสดงออก 
ที่จริงใจ เป็นได้มากกว่าคำาพูดที่จะเอ่ยว่า  
เรายินดีที่ได้พบกัน ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจ ขณะเดียวกันรอยยิ้มสามารถระงับ
ความโกรธได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่สิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดคือการแสดงออกมาด้วยความจริงใจ 
เพราะมิตรภาพเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอยู่ใน 
สถานการณ์ใด เพียงแค่คุณยิ้มให้กับ
ทุกช่วงเวลาของชีวิต

5 ขอโทษ และ ขอบคุณ  
 จงให้ความสำาคัญและปฏิบัติตัวให้เกียรติผู้อื่นด้วย

ความกล้าที่จะเอ่ยคำาว่า ขอโทษ และ ขอบคุณ คำาขอบคุณ
จากความจริงใจ มิใช่คำายกยอปอปั้น คำาขอบคุณแสดง 
ให้ผู้อื่นเห็นว่าเขายังมีคุณค่าพอท่ีจะมีคนขอบคุณ กล่าว
คำาขอโทษเมื่อเราทำาผิด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ  
ดังนั้นจงมอบมิตรภาพให้กับผู้อื่นด้วยการกล่าว  
ขอโทษ และ ขอบคุณ เพื่อสร้างมิตรภาพอันยิ่งใหญ่
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ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี วันนี้ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัว 

ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม	 โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยซึ่งได้แรงบันดาลใจจากนิยามค�าว่า	 Diamond	 หรือ	 เพชร 
ซึ่งสื่อถึงต้นข้าว ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกันมานานนับแต่โบราณ	 ต้นข้าวจึงเป็นสิ่งมีค่าที่เปรียบได้ดัง เพชร	 กับมนต์เสน่ห์อันน่า
หลงใหลของเมืองเชียงใหม่	 ซึ่งมีวิถีชีวิตควบคู่ส�าหรับคนรักธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากสีสัน	 การผสมผสานลงตัวระหว่างธรรมชาติกับ

วิถีชีวิตเมือง	 Urban	 lifestyle	 จนมาเป็น “ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมหรู 5 ชั้น ที่รักษาเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์แห่งความ
สวยงาม อันเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมทิวทัศน์ของดอยสุเทพและทิวดอยสะเก็ด	 สร้างสรรค์ห้องชุดฟังก์ชัน 

การใช้งานครบครัน	 ที่มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ส่วนกลางจ�านวนมาก	 ให้คุณใช้ชีวิตกลางใจเมืองบนท�าเลศักยภาพ	 ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์	 

ใกล้สามแยกแม่โจ้	ซึ่งเรียกกันว่าเป็น	New	CBD	Zone	ของเชียงใหม่”

ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม : 
เพชรน้ำางามกลางเมืองเชียงใหม่

Scoop Diamant

	 ด้วยแนวคิด	Modern	ผสมผสานกับเอกลักษณ์แห่งล้านนา	ลายเส้นผ้าซิ่นทอมือ	

งานจกัสาน	 และนาขัน้บนัได	 รงัสรรค์เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีม่กีลิน่อายแห่งมนต์เสน่ห์ 

พื้นเมืองทั้งอาคาร	 สวนสาธารณะและคลับเฮ้าส์	 ในโครงการที่มีพื้นที่มากกว่า	 1	 ไร่	 

ประกอบด้วยห้อง	 Fitness,	 ลู ่วิ่ง	 Jogging	 path,	 พื้นที่พักผ่อนพร้อม	 Wi-Fi,	 

Cuisine	Zone	 และสระว่ายน�้า	 Free	 Form	 Infinity	 Edge	Pool	 ขนาดใหญ่	 2	 สระ  
ที่ออกแบบลดหลั่นลงมาคล้ายการท�านาแบบขั้นบันได อันเป็นอารยธรรมโบราณ 
และเป็นการท�านาที่สามารถสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับขุนเขา	 รวมทั้งการจัดวาง
ห้องพักให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าทุกตารางเมตรของพื้นที่ใช้สอย

 ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม เพชรเม็ดงามบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์	 สุดยอดท�าเล
ความสะดวกสบาย	 รายล้อมด้วยมหาวิทยาลัย	 โรงพยาบาล	 ธนาคาร	 ห้างสรรพสินค้า	

อาทิ	 เซ็นทรัล	 เฟสติวัล,	 โลตัส	 ค�าเที่ยง,	 บิ๊กซี,	 เพียง	 20	 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่, 

15	นาทีสู่คูเมืองและถนนนิมมานเหมินทร์
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“ออมเงิน” 

อย่างไรให้ครอบครัว
เหลือใช้ทั้งชีวิต	

  การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น มีอยู่หลายๆ เรื่องที่ทั้งสามีและภรรยาจะต้องปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งทาง แต่เรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญ และต้อง
ศึกษาและเรียนรู้เมื่อมาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันแล้วนั้น คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการการเงินและการออม ซึ่งมีหลักง่ายๆ ดังนี้

สร้าง
นิสัยการออม  

หำกตอนนี้คุณท�ำงำนแล้ว ควร 
เร่ิมต้นเก็บ 10% ของเงินเดือนไว้เป็น
เงินออม ถ้ำจะให้ดีควรฝำกเป็นบัญชี 

เงินฝำกประจ�ำ แม้ว่ำดอกเบ้ีย 
ที่ได้รับจะไม่เยอะแต่ก็ช่วย 

สร้ำงนิสัยกำรออมได้

 

พอใจกับ
สิ่งที่มีอยู่ เป็นนิสัย 

และวินัยที่สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
โรคฟุ่มเฟือยไม่รู้จักออมเงินได้อย่ำง 

น่ำอัศจรรย์ และเป็นภูมิคุ้มกันที่จะช่วย 
ผลักดันให้คุณใช้จ่ำยตำมงบ พร้อมกับ
ออมเงินได้มำกขึ้น แถมยังเป็นกำร 

ใช้จ่ำยน้อยลงอย่ำงไม่รู้ตัว

 

จ่าย ช็อป ซื้อ  

แบบประหยัด จ�ำไว้เลยว่ำถ้ำคุณ
จะต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มำร์เก็ต หรือ

จะไปซื้อเส้ือผ้ำ ของใช้ส่วนตัว ให้คุณเช็ก
และจดรำยกำรที่จ�ำเป็นต้องซ้ือจริงๆ 
พร้อมกับกำรเตรียมเงินไปพอประมำณ

ไม่มำกไม่น้อยไปกว่ำของ
ที่จะต้องซ้ือ

วางแผน
การใช้เงิน ควรร่วมกันตรวจ

สอบกำรใช้จ่ำยเงินทุกสัปดำห์ โดยกำร 
จดบันทึกรำยกำร ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่

ทรำบว่ำหมดเงินไปกับรำยจ่ำยประเภทไหนบ้ำง 
เท่ำนี้คุณทั้งคู่ก็จะทรำบว่ำรำยจ่ำยไหนเป็น 
รำยจ่ำยที่ฟุ่มเฟือย ซึ่งท�ำให้ง่ำยต่อกำร 
ตัดรำยจ่ำยส่วนที่ไม่จ�ำเป็นออกไปได ้

แบบง่ำยๆ แถมเงินในกระเป๋ำ
ก็จะเหลือเพ่ิมขึ้นด้วย

รู้จักกิน รู้จักทาน 
อย่างประหยัด อย่ำเสียเงิน

เพียงเพรำะแค่อยำกกินเท่ำนั้น เร่ืองของ 
กำรกิน ก็เป็นสำเหตุหนึ่งที่จะท�ำให้เงินในกระเป๋ำ
หมดไปโดยที่เรำไม่ทันรู้ตัว ฉะนั้นคุณควรเลือกทำน
อำหำรที่มีประโยชน์ รำคำไม่แพง หรือซื้อวัตถุดิบ

ต่ำงๆ มำปรุงเองที่บ้ำนจะดีกว่ำ วิธีนี้จะช่วย
ประหยัดเงิน แถมยังเป็นเหมือนกำรเติมเต็ม

รักของคุณทั้งคู่จำกกิจกรรมกำร 
ท�ำอำหำรร่วมกันอีกด้วย

ลดกิจกรรม 
สิ้นเปลืองทั้งหลาย หำกต้อง
สังสรรค์กับที่ท�ำงำนทุกอำทิตย์ หรือ 

เลี้ยงรุ่นทุกเดือน ปล่อยวำงเร่ืองเหล่ำนั้น 
ลงบ้ำง ท�ำตัวท�ำใจให้ว่ำงแล้วหำเวลำ 
พักผ่อน จอดรถให้หยุดอยู่กับที่ ปิดทีวี  
ปิดคอมพิวเตอร์เสียบ้ำง เพียงเท่ำนี้ 

ก็จะช่วยลดกิจกรรมส้ินเปลือง
พลังงำนลงได้

 

เท่ียวอย่าง
ประหยัด หลังจำกท�ำงำน
กันมำอย่ำงหนัก คุณทั้งสองคง 

อยำกไปเที่ยวพักผ่อนต่ำงจังหวัดบ้ำง  
ขอแนะน�ำให้ลำพักร้อนช่วงโลว์ซีซัน 

เพรำะค่ำโรงแรมถูกกว่ำมำกถึง 30-50% 
ได้หยุดแบบแสนสุขและประหยัด 

ไปในตัวด้วย 

บ้านล้อมรัก

18



เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

Future Perfect 
อดีตสร้างอนาคตที่สมบูรณ์
เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปนั่งคุยกันในวันสบายๆ กับ 
คุณยายสุจินต์ จงศิริ เพื่อนบ้านโครงการ เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า ของเรา 
ถึงแนวทางการใช้ชีวิตและแก่นความคิด ในบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย 
ทั้งการเป็นคุณครู (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ) คุณแม่ และคุณยาย 
หญิงผู้สร้างอนาคตอันสมบูรณ์ให้แก่ทุกคนในครอบครัว

คุณครู...ผู้เป็นเรือจ้าง
 “หลังจำกเรียนจบครูที่กรุงเทพฯ คุณยำยก็กลับมำสอบบรรจุเป็นคุณครู
ประถมศึกษำที่โรงเรียนอนุบำลบ้ำนหม้อ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้ำนเกิด ส่วนสำมีเป็น 
ผู้อ�ำนวยกำรอยู่โรงเรียนสุนทรเทพบุรี ในจังหวัดเดียวกัน หลังจำกแต่งงำนก็มีลูก
ด้วยกัน 3 คน ผู้หญิง 2 คน ผู้ชำย 1 คน
 “ในบทบาทการเป็นครู คุณยายมีหลักในการสอนนักเรียนเหมือนการเลี้ยงลูก
ของตัวเอง ท�าตามกฎระเบียบกติกา ไม่มีการล�าเอียง ครอบครัวคือบ้ำนหลังแรก 
โรงเรียนคือบ้ำนหลังที่สอง ลูกเขำก็เหมือนลูกเรำ ฉะนั้นคุณครูจึงเหมือนเรือจ้ำง 
ท�ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ สร้ำงวินัย อบรมสั่งสอนให้ดีที่สุด พำยรับส่งนักเรียนจนถึงฝั่ง 
บำงคนเกเรนะ แต่พอโตขึ้นมำได้เป็นนำยอ�ำเภอ เป็นรองผู้ก�ำกับ เมื่อประสบควำม
ส�ำเร็จก็กลับมำหำเรำ มำกรำบ มำไหว้ ร�ำลึกถึงพระคุณไม้เรียวที่คอยขัดเกลำ  
คณุยำยรูส้กึภมูใิจทีเ่หน็ลกูศษิย์รุน่แล้วรุน่เล่ำเตบิโตเป็นคนด ีมหีน้ำทีก่ำรงำนทีส่จุรติ 
ปัจจบุนัเกษยีณแล้วนะคะ เพรำะลกูๆ เรยีนจบมงีำนท�ำ สร้ำงครอบครวักนัหมดแล้ว”

คุณแม่...ผู้ให้
 “ความรัก ความอบอุ่น เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด รักก็แสดงออกให้ลูกเห็นว่ำเรำ
รัก โอบกอด หอมแก้ม จูงมือ แต่ลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชำย คุณยำยมีวิธีเลี้ยงแตกต่ำงกัน  
ผู้หญิงจะให้ควำมนุ่มนวล ใกล้ชิดสนิทสนม ส่วนลูกชำยต้องเล่นไม้แข็งหน่อย พอ
เขำจบ ป.4 เรำก็ส่งไปอยู่ ภปร. ที่สำมพรำนเลย ให้โรงเรียนช่วยขัดเกลำเรื่อง
ระเบียบวินัย
  “ด้วยครอบครวัเรำเป็นครอบครวัฐำนะปำนกลำง ไม่ได้มสีมบตัอิะไรมำกมำย  
กำรศกึษำจงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีป่ลกูฝังให้ลกูๆ อยำกท�ำกจิกรรมอะไรเรำส่งเสรมิทุกทำง 
แต่ขออย่ำงเดียวต้องตั้งใจเรียน ผลจะออกมำเป็นอย่ำงไรก็ได้ เพรำะอย่ำงน้อย 
ได้ตั้งใจท�ำให้ถึงที่สุดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คุณยำยสอนลูกๆ เสมอ คือ ให้รู ้จักออม  
ใช้เงินอย่ำงรู้คุณค่ำ ไม่สุรุ่ยสุร่ำย ซ่ึงทุกคนจะมีกระปุกออมสินคนละอัน เงินเหลือ
จำกไปโรงเรียนก็น�ำกลับมำหยอดกระปุก เมื่อถึงเวลำทุบออกมำได้ 500 คุณยำย 
จะทบให้อีก 500 ไปฝำกธนำคำร

  “ทุกวันเสำร์และอำทิตย์ไม่ว่ำจะท�ำอะไรทุกคนต้องกลับมำกินข้ำวพร้อมกัน 
ในวงสนทนำเรำจะได้คุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ลูกๆ มีอะไรก็จะปรึกษำพ่อแม่ 
ซึ่งเขำจะคุยกับเรำได้ทุกเรื่อง เพรำะว่ำเรำเชื่อใจเขำ เขำก็ไว้วำงใจ คุยกันได้แบบ
เปิดอก ทุกคนพร้อมที่จะรับฟังเสมอ จุดนี้ช่วยให้เรำผูกพันกันมำตลอด” 

คุณยาย...ของหลานๆ
 “บ้านหลังนี้ลูกสาวซื้อให้เมื่อวันแม่ปี 2555 มาดูครั้งแรกก็ประทับใจเลย 
เงียบสงบ ไม่แออัด มีความปลอดภัยสูง และการคมนาคมสะดวก คุณยำยอยู่กับ
หลำนสองคน หลำนชำยก�ำลังเรียนอยู่มหำวิทยำลัย หลำนสำวเรียนมัธยมและ 
เป็นเด็กกิจกรรม ส่วนพ่อกับแม่เขำท�ำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่โครำช คุณยำยมีเบอร์โทร
ของคุณครูทุกคนเลยนะ เอำไว้โทรฝำกฝังหลำน ให้ดุได้ตีได้ สร้ำงภูมิคุ้มกันให้เขำ
ตั้งแต่เด็กๆ เหมือนเรำฉีดวัคซีนนั่นแหละ สังคมสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน ตอนนี้
สื่อมันหลำกหลำย มำนั่งสอนตรงๆ มันคงยำก แต่คุณยำยไม่ซีเรียสนะว่ำเกรดจะ
ต้องสูง ขอให้เขำเป็นคนดี คิดเป็น แก้ปัญหำเป็น สื่อสำรได้ ทุกวันเสำร์-อำทิตย์ 
คุณยำยจะปลูกฝังธรรมะ พำไปวัด นั่งสมำธิ นั่งวิปัสสนำ ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ 
จิตใจเขำจะได้สงบนะ เขำก็กรำบไหว้ได้นุ่มนวล เด็กสมัยนี้บำงคนไหว้ไม่เป็นแล้ว”

อดีตสร้างอนาคตที่สมบูรณ์
  “ชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากนะ แค่เห็นลูกหลานประสบความส�าเร็จก็ดีใจ 
และภูมิใจมากแล้ว อีกข้อหนึ่งคือการใช้ชีวิตแบบไม่มีหนี้สิน อยู่อย่างพอเพียง 
เหลือก็แบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง นี่คือสุขที่แท้จริง สุขที่ออกมาจากใจ”

19



ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่การออกแบบคอนโดมิเนียมบนพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่สไตล์ Modern Art Park 
ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างมีศิลปะ แต่เต็มไปด้วยสีสันของการใช้ชีวิตแห่งเมืองพัทยา NCHappy Home 
ฉบับนี้จึงจะพาทุกท่านมารู้จักกับสมาชิกจาก Natureza Condominium พร้อมเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมเป็น
สมาชิกในครอบครัวของเรา

เปิดมุมมองความสุขครั้งใหม่ที่

คุณปุริมปรัชญ ไชยะค�า 
เจ้าของกจิการหมูบ้่านช้างพัทยา และนกัแสดง-นางแบบ

การตัดสินใจเลือก Natureza Condo ด้วยเหตุผลประการเดียวหลักๆ คือความ

ส�าคัญของท�าเล เพราะเป็นคนซีเรียสเรื่องการเดินทาง ต้องตอบรับการท�างาน

ที่ต้องการความคล่องตัว สะดวก สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ค�านวณเวลา 

นัดหมายได้อย่างแม่นย�า ถูกใจตรงที่ท�าเลที่นี่ตอบโจทย์ที่สุด เพราะถนนชัยพรวิถี  

พัทยาเหนือ ติดถนนสุขุมวิท ใจกลางเมืองพัทยา ซึ่งส�าหรับลูกปัชแล้วค่อนข้าง 

เดินทางบ่อย เนื่องจากมีธุรกิจของครอบครัวเป็นบริษัท หมู่บ้านช้างพัทยา อีกทั้ง

อาชีพนักแสดง - นางแบบ ที่ต้องไปกลับกรุงเทพฯ - พัทยา อยู่บ่อยครั้ง Natureza 

Condo ท�าให้การใช้ชีวิตของลูกปัชสะดวกขึ้น ใกล้ห้างสรรพสินค้าดังๆ เซ็นทรัล

เฟสติวัล พัทยาบีช, ห้าง Big C และในอนาคตยังมีแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า 

โมโนเรล กรีนไลน์ ซึ่งจะมีสถานีชัยพรวิถี อยู่ติดโครงการ Natureza Condominium 

ผนวกกับคุณแม่ และเพื่อนๆ เชื่อมั่นในแบรนด์ เอ็น.ซี. เป็นอย่างดี

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติ และที่  Natureza Condo มี  

Concept ของความสุขท่ามกลางธรรมชาติ ซ่ึงก่อนซ้ือได้ลองเปรียบ

เทียบกับหลายที่มาก แต่ก็ตัดสินใจไม่นาน ในการเลือกห้องพักวิวสระน�้า 

ซื้อที่นี่ไว้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์ เผื่อในอนาคตเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย 

และพยายามเชิญชวนเพื่อนให้เข้ามาเป็นสมาชิกที่นี่ จะได้มีกิจกรรม

สังสรรค์ร่วมกัน หลังจากหยุดพักการท�างาน Natureza Condo 

ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมได้ดีเยี่ยม ถือเป็นคอนโดมิเนียมที่การออกแบบ

โครงการมีความเป็นธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวให้ความรู้สึกของสวนใหญ่

ที่ร่มรื่น และยังมีคลับเฮ้าส์พร้อมสระว่ายน�้าอีกด้วย

คุณกัลยา เรืองธนสาร 
มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศส

“

“

”

”

Natureza Condominium
Scoop Natureza Condominium
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Get Inspire

“พญาอินทรีย์ไม่เคยบินเป็นฝูง 
อย่ากลัวที่จะคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากฝูงชน” 

ฐิตินาท ณ พัทลุง หนังสือเข็มทิศชีวิต

“การได้แชมป์มันเป็นเรื่องยาก 
แต่การรักษาไว้นั้นยากยิ่งกว่า” 

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน  
ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

“การปีนขึ้นเขาสูงนั้นต้องเริ่มต้น
จากการก้าวอย่างช้าๆ” 

วิลเลียม เชกสเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ

“จงชอบค้นหาความดีของผู้อื่น 
กล้าค้นหาความบกพร่อง

ของตนเอง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น” 
เล่าจื้อ นักปราชญ์ชาวจีน

“ถ้าคุณอยากส�าเร็จ คุณก็แค่หาทางท�ามัน 
ถ้าคุณยังไม่อยากส�าเร็จ คุณก็แค่หาข้อแก้ตัว” 
บัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

“มีแต่ความมืดเท่านั้นที่จะท�าให้คุณมองเห็นดวงดาว” 
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ชาวอเมริกัน

“จงกระหายและท�าตัวโง่ตลอดเวลา 
เพราะถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มอิ่ม 
และเรารู้สึกว่าตัวเองฉลาด 

เราจะไม่มีทางพัฒนา”
 

สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง Apple Inc.
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เอกเขนก

ภาพยนตร์รัก
โรแมนติก ดราม่า 
ที่จะท�าให้ทุกหัวใจ
เปี่ยมไปด้วยรัก

MUSIC
Live Selection 
By นันทิดา แก้วบัวสาย
ศิลปิน นันทิดำ แก้วบัวสำย
สังกัด GMM A

 เอาใจแฟนเพลงนักร้องหญิง
เสียงคุณภาพ และที่ได้ชื่อว่า “Diva” 
ของเมืองไทย กับอัลบั้มที่รวบรวม
เพลงจากคอนเสิร์ตต่างๆ มาไว้ใน 
Live Selection by นนัทดิา แก้วบวัสาย 
ฟินไปกับบทเพลงท่ีได้รับความนิยม 
สูงสุดอย่างยาวนาน ผ่านการถ่ายทอด 
อารมณ์และเสียงร้องในแบบที่หาฟัง 
ได้จากอัลบั้มนี้เท่านั้น อาทิ วิมานดิน, 
ทรายกับทะเล, เต็มใจจะสูญเสีย, 
ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน) พร้อมเพลงใหม่ล่าสุด เจ็บจนเข้าใจ 
เพลงแรกในชีวิตที่ท�าให้ตู่-นันทิดา ต้องเสียน�้าตาในห้องอัด และอีก
หลายบทเพลงประทับใจ

Movie
New Year’s Eve
ผู้ก�ากับ แกร์รี่ มำร์แชล
นักแสดง โรเบิร์ต เดอนิโร, มิเชล ไฟเฟอร์, ฮิลำรี่ ซแวงค์, แอชตัน คุทเชอร์, 
  ซำร่ำห์ เจสสิก้ำ ปำร์คเกอร์, จอห์น บอง โจวี  

 New Year’s Eve หนังเล่ำเรื่องชีวิตผู้คนอันหลำกหลำย ณ ใจกลำงเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันอย่ำง New York 
City กับเรื่องรำวควำมรัก ควำมหวัง กำรให้อภัย โอกำสแก้ตัว และกำรเริ่มต้นที่สดใส ไม่ว่ำจะเป็นหนุ่มใหญ่ผู้ขมขื่น
จำกกำรป่วยด้วยโรคร้ำย แต่ปรำรถนำว่ำสักครั้งก่อนตำยจะได้อยู่ร่วมฉลองส่งท้ำยปี เลขำฯ สำวที่หดหู่กับชีวิต
กำรท�ำงำน จึงตัดสินใจทิ้งควำมรับผิดชอบเพื่อไปท�ำตำมควำมฝันที่เธอตั้งใจ หรือชำยหนุ่มผู้ที่เกลียดค�่ำคืนสิ้นปี
เป็นที่สุด แต่เมื่อเขำเจอกับหญิงสำวคนหนึ่งซึ่งมีโอกำสอยู่ด้วยกันโดยบังเอิญ ก็ท�ำให้เขำมองวันสิ้นปี...เปลี่ยนไป 
 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องรำวที่เกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนของวันส่งท้ำยปี แต่ยังมีอีกหลำกหลำยควำมรักและ
หลำยควำมสัมพันธ์ที่จะมำสร้ำงรอยยิ้มเคล้ำน�้ำตำให้คุณได้อิ่มเอมหัวใจ ดูจบแล้วคุณจะได้ข้อคิดดีๆ อีกมำกมำย  
และหนักลบัมำมองตวัเองพร้อมทบทวนว่ำ ใน 365 วนัทีผ่่ำนมำ คณุรกัและทะนุถนอมหวัใจคนทีร่กัคณุมำกน้อยแค่ไหน  
อะไรคอืสิง่ทีค่ณุปล่อยให้หลดุลอยไปจำกชวีติ หรอืท�ำอะไรผดิพลำดแล้วอยำกจะกลบัไปแก้ไข เปิดใจ เปลีย่นมมุมอง 
และใช้โอกำสครั้งส�ำคัญนี้...มำเริ่มต้นสิ่งใหม่ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมพลัง 
 นอกจำกคุณจะได้สัมผัสกับควำมโรแมนติกปนดรำม่ำเรียกน�้ำตำโดยไม่รู้ตัว ยังเป็นกำรรวมตัวครั้งส�ำคัญ 
ของเหล่ำนักแสดงฮอลลีวู้ดชั้นน�ำอย่ำง โรเบิร์ต เดอนิโร, มิเชล ไฟเฟอร์, ฮิลำรี่ ซแวงค์, แอชตัน คุทเชอร์,  
แคเธอรีน ไฮเกล, จอร์จ ดูฮำเมล, แซค เอฟรอน, เจสสิก้ำ บีล, ฮัลลี่ เบอร์รี่, ซำร่ำห์ เจสสิก้ำ ปำร์คเกอร์,  
จอห์น บอง โจวี และอีกมำกมำย
 หากคุณเคยประทับใจกับ Pretty Woman, Runaway Bride และ Valentine’s Day คุณต้องไม่พลาดหนัง
ที่ให้อารมณ์ฟิลกู๊ดเรื่องนี้ 

BOOK   
Start at Smart 
เริ่มธุรกิจอย่างฉลาด
 
ผู้เขียน ด�ำรงค์ พิณคุณ
ส�านักพิมพ์ RESTER BOOK
 จำกผู้ที่เคยสวนกระแสวิกฤตต้มย�ำกุ้ง หันมำจับธุรกิจเก้ำอี้นวดเรสเตอร์ 
โดยไม่มีใครรู้จัก ด้วยเงินลงทุนเพียง 300,000 บำท ในวัย 26 ปี แต่ในระยะเวลำ
เพียง 4 ปี คุณด�ำรงค์ พิณคุณ กลับมีรำยได้เป็นร้อยล้ำน พบกับเคล็ดลับกำร 
เริ่มธุรกิจอย่ำงชำญฉลำด ด้วยแนวคิดส�ำหรับคนธรรมดำที่ต้องกำรสร้ำงธุรกิจ
ส่วนตัวด้วยตนเอง
	 “ผมมักจะท�ำสิ่งที่ตรงข้ำมกับคนอื่น 

เสมอ	ผมเริ่มธุรกิจเมื่อคนเขำหยุดกำร

ลงทุนกัน	 เพรำะจังหวะที่ทุกคนก�ำลังรอ	

เรำก็ควรบุก	และต้องไม่ใช่กำรบุกธรรมดำ	

แต่ต้องให้ศูนย์หน้ำกระหน�่ำยิงประตูด้วย	

ต้องเกบ็แต้มไว้เยอะๆ	 ก่อนทีค่นอืน่จะเริม่บุก	

เพรำะเมื่อคนอื่นจะเริ่มบุก	ผมก็มียอดขำย

เกิน	100	ล้ำนบำทแล้ว” ด�ำรงค์ พิณคุณ

หนังสือที่จะมาเผย
แนวคิดและวิธีการ
ส�าหรับคนธรรมดา
ที่ต้องการสร้าง
ธุรกิจส่วนตัวด้วยตนเอง 
ว่าท�าอย่างไรให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จ

พบกับหลากหลาย
บทเพลงจากคอนเสิร์ตที่
เคยสร้างความประทับใจ 
กับ Diva หญิงน�้าเสียง
คุณภาพของเมืองไทย 
อีกหนึ่งอัลบั้มที่คุณ
ไม่ควรพลาดเป็นเจ้าของ
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See Scape

การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัว ค่ำน�้ำมันไป-กลับ 1,600 บำท 
รถไฟ ค่ำตั๋ว 50 บำท รถทัวร์สถำนีหมอชิต 2 ค่ำตั๋ว 200 บำท 
ที่ตั้ง : 555 หมู่ 1 ต.ท่ำกบ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 
โทร. : 0 2216 7368

ECO TOURISM 
         การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
“งบน้อยๆ...เท่ียวเน้นๆ” กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกำรท่องเท่ียวไปยังแหล่งธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู ้
ท�ำควำมเข้ำใจกับพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อม ด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยสร้ำงโอกำส
ทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้ชำวบ้ำนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรอนุรักษ์ธรรมชำติแวดล้อม ภำยใต้หลักกำร “คนท่ีดูแลรักษำทรัพยำกรย่อมสมควรได้รับ
ประโยชน์จำกกำรดูแลรักษำนั้น” ในฉบับนี้ See Scape จะพำทุกท่ำนไปดูนกที่หำชมยำก กำงเต็นท์นอนดูดำว พำยเรือ ปั่นจักรยำน แบบใกล้ชิดติดธรรมชำติ 
ในงบประมำณเบำๆ รำคำสบำยกระเป๋ำ และไปได้ทั้งครอบครัว

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 
จ.นครราชสีมา 
(เที่ยวประหยัดวันเดียวใช้งบไม่เกิน 500 บาท/คน)

ก่อต้ังขึน้ด้วยมีเจตนารมณ์ท่ีจะอนุรกัษ์และถ่ายทอด
มรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าของชาวไทยเชือ้
สายลาว  ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สูส่ายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพือ่สร้างส�านกึใน
คณุค่าของประเพณแีละวฒันธรรมอสีานอนัเก่าแก่และ
งดงาม เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรให้บคุคลทัว่ไป
ท่ีหลงใหลในธรรมชาติได้ชืน่ชม บรรยากาศอนังดงาม 
และเรยีนรูป้ระสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรยีนรู้
วงจรชวีติของหนอนไหม ชมแปลงพชืผกัและดอกไม้
สสีวยสดนานาชนิด รวมถงึเลอืกซือ้ไม้ดอกไม้ประดบั 
และผลผลติทางการเกษตรปลอดสารพษิซึง่ปลกูด้วย
ความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกร 

ทุ่งคอสมอสและแปลง
เก็บผักปลอดสารพิษ
ชมทุง่คอสมอสสชีมพูละลำนตำ
บนพื้นที่กว่ำ 50 ไร่ พร้อมชม
แปลงผักปลอดสำรพิษ U-Pick 
Garden ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เลือกเก็บผักสดๆ จำกแปลง
ได้ด้วยตนเองและซื้อกลับบ้ำนได้ 
เพิ่มควำมคึกคักด้วยบรรยำกำศ
ควำมสวยงำมของผ้ำทอจำก
ทั่วภำคอีสำน ภำยใต้ชื่องำน 
“ออนซอนหลำย ลำยผ้ำอีสำน”

ลานฟักทองและทุ่ง
ไม้ดอกหลากสี ชื่นชม
ผลงำนศิลปะจำกหลำกหลำยศิลปิน
ในโครงกำร Art on Farm ท่ำมกลำง
บรรยำกำศธรรมชำติที่ล้อมรอบด้วย
ภูเขำพญำปรำบ และอ่ำงเก็บน�้ำ
ล�ำส�ำลำย ตระกำรตำกับทุ่งดอกไม้
หลำกสีซึ่งชูช่อบำนสะพรั่งอวดสีสัน
สดใสของธรรมชำติที่รังสรรค์ควำม
สวยงำมไว้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ และ
ตื่นตำตื่นใจกับลำนฟักทองยักษ์
สีสันสดใส

หมู่บ้านอีสาน ชมบ้ำนเรือน
อีสำนในแบบต่ำงๆ รวมทั้งศำสน-
อำคำรที่เรียบง่ำยและงดงำมตำม
แบบฉบับของชำวอีสำน สัมผัส
วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม
ของชำวอีสำน เช่น บุญคูนลำน 
บุญข้ำวตอก บุญบั้งไฟ กำรท�ำ
เทียนพรรษำ โฮงฮดน�้ำ

หมู่บ้านจิม ร่วมชมและ
เรียนรู้กระบวนกำรผลิตผ้ำไหม
อันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์
ของชำวอีสำน ตั้งแต่วงจร
ชีวิตหนอนไหมที่สร้ำงเส้นใย
ธรรมชำติ กำรสำวไหม 
กำรฟอกย้อมเส้นไหม 
กำรทอและกำรพิมพ์ผ้ำไหม

ตลาดจิม สัมผัสควำม
สวยงำมของธรรมชำติกันอย่ำง
เต็มอิ่มกับสวนไม้ดอกและสวน
สับปะรด แปลงผักไร้ดินแบบ
ปลอดสำร เลือกซื้อผัก ผลไม้ 
ต้นไม้ ไม้ดอกกระถำงหลำก
หลำยสำยพันธุ์ พร้อมด้วยผลผลิต
ทำงกำรเกษตรทั้งสดและแปรรูป

Recommend
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การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัว ค่ำน�้ำมันไป-กลับ 1,600 บำท 
รถไฟฟรี (ตรงกับขบวนสำยท่องเที่ยว) รถทัวร์สถำนีหมอชิต 2 ค่ำตั๋ว 78 บำท 
ที่พัก : ห้องพักในอุทยำนคืนละ 1,000 บำท/6 คน/คืน เต็นท์ให้เช่ำ 200-300 
บำท/คน/คืน ถุงนอนรำคำ 50 บำท/คน/คืน  
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ท่ำมะปรำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
โทร. : 08 5968 3520 

การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัว ค่ำน�้ำมันไป-กลับ 2,000 บำท 
รถไฟ ค่ำตั๋ว 82 บำท / รถทัวร์สถำนีขนส่งสำยใต้ ค่ำตั๋ว 550 บำท 
ที่พัก : ห้องพักในอุทยำนคืนละ 700 บำท 2 ท่ำน/คืน 
ห้องพักรอบนอกอุทยำนคืนละ 900-2,000 บำท 
ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ที่ 5 บ้ำนโพงพำง ต.หำดทรำยรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 
โทร. : 0 7755 8144  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี  

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีโ่ดดเด่นมากอกีแห่งหนึง่ เหมาะส�าหรบั
ผูร้กัทะเลและชอบด�าน�า้ชมปะการงั มเีกาะเรยีงรายมากกว่า 40 เกาะ 
แต่ละเกาะล้วนเตม็ไปด้วยความงดงามของธรรมชาตแิตกต่างกัน 
บางเกาะมหีาดทรายขาวละเอยีด บางเกาะเป็นภเูขาหนิปนูทีม่รีปูทรง
แปลกตาน่าชม รอบเกาะยงัคงเตม็ไปด้วยแนวปะการงัสมบรูณ์ 
เกาะทีน่ยิมไปเทีย่วกนัมปีระมาณ 7 - 8 เกาะ เช่น เกาะง่ามใหญ่ 
เกาะง่ามน้อย เกาะทะล ุฯลฯ

Recommend

Recommend

ในพืน้ทีข่องศนูย์ประกอบด้วยสงัคมป่าหลายชนิด ได้แก่ สงัคมป่าดงดบิแล้ง ป่าดงดบิชืน้ 
ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า จงึก่อให้เกิดความหลากหลายของพชืพนัธุแ์ละสตัว์ป่ามากมาย
หลายชนดิ พนัธุ์ ไม้ท่ีส�าคญัของพืน้ท่ี ได้แก่ กฤษณา ตะเคยีน เคีย่ม ยางนา ตะแบก มะไฟ คอแลน 
หว้า มะหาด กระท้อน ฯลฯ มีดอกไม้ป่าท่ีออกดอกตามฤดกูาล เช่น เขม็ป่า สร้อยอนิทนิล ใบต่างดอก 
ลิน้มงักร เทยีนน้อย นอกจากน้ันพืน้ท่ีบรเิวณน้ี ยังอดุมไปด้วยสมุนไพรต่างๆ ซึง่เป็นท่ีมาของค�าว่า 
“ซบัป่าว่าน” ทีช่าวบ้านได้เรยีกขานบรเิวณท่ีต้ังของศนูย์ในปัจจบัุน ส�าหรบัสตัว์ป่าท่ีพบในบรเิวณพ้ืนที่ 
ได้แก่ กระทงิ กวางป่า เก้ง กระจง ชะนี หมูป่า อเีห็น พงัพอน กระรอก กระต่าย และนกชนิดต่างๆ 
ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกโพระดก นกหัวขวาน นกกระแตแต้แว้ด นกปรอด นกขนุแผน เป็นต้น

ดูนก อยู่ห่ำงจำกศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวประมำณ 1.8 ก.ม. เป็นจุดที่สำมำรถมองทิวทัศน์ของพื้นที่ได้ในมุมกว้ำง 
และชมนกพันธุ์ต่ำงๆ ที่หำชมได้ยำกและใกล้จะสูญพันธุ์

ปั่นจักรยาน ศึกษำธรรมชำติ 3 เส้นทำง  
เส้นทางที่ 1 ชมทิวทัศน์พระอำทิตย์ตกยำมเย็นที่อ่ำงเก็บน�้ำซับป่ำว่ำน  
เส้นทางที่ 2 จำกอ่ำงเก็บน�้ำซับป่ำว่ำนไปน�้ำตกหินดำดเป็นน�้ำตกชั้นเดียวแต่กว้ำง บริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วย
พรรณไม้ที่สวยงำมมำกมำย เช่น กล้วยไม้ ลิ้นมังกร ดอกเทียน เป็นต้น  
เส้นทางที่ 3 จำกอ่ำงเก็บน�้ำซับป่ำว่ำนไปน�้ำตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลำง เจ็ดคดใต้

แคมป์ปิ้ง นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเสบียงมำเอง อนุญำตให้ใช้เตำปิกนิก หรือเตำถ่ำนได้ เต็นท์ให้เช่ำ นอนชมดำว 
รำคำ 200-300 บำท/คน/คืน ถุงนอนรำคำ 50 บำท/คน/คืน

ด�าน�้า ส�ำรวจควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรทำงทะเล
และฝูงปลำนำนำชนิด ปะกำรังด�ำ ดงดอกไม้ทะเล
สุดลูกหูลูกตำ และฉลำมวำฬที่แวะเวียนมำทุกหน้ำร้อน 
โดยเฉพำะเดือนเมษำยน 

เดินศึกษาธรรมชาติ บริเวณที่ท�ำกำรอุทยำนฯ 
ตั้งอยู่กลำงป่ำชำยเลน มีอำคำรศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว 
เชื่อมด้วยสะพำนไม้ทอดยำว เดินเข้ำไปในป่ำชำยเลน 
ศึกษำพันธุ์ไม้และสัตว์ป่ำในป่ำชำยเลน มีป้ำยอธิบำย
พันธุ์ไม้แต่ละชนิดตลอดทำง เรียกได้ว่ำสถำนที่แห่งนี้
เป็น “ป่ำพูดได้” แห่งแรกในประเทศไทย 

ชมพระอาทิตย์ตกดิน เดินถัดจำกป่ำชำยเลน
ไปสู่ยอดเขำโพงพำง เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่เหมำะที่จะชม
พระอำทิตย์ขึ้น-ตก เหนือน่ำนท้องทะเล เกำะต่ำงๆ 
เวิ้งอ่ำว และพื้นป่ำชำยเลนที่กว้ำงใหญ่

อทุยานแห่งชาติ
หมูเ่กาะชมุพร จ.ชุมพร 
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Design IDEA

6. น�ำทั้ง 12 เดือน
ที่ท�ำไว้ ติดตีนตุ๊กแก
ที่ด้ำนหลังทั้ง 2 ฝั่ง 
จำกนั้นน�ำเดือน
ที่เรำเตรียมไว้
มำติดให้ครบ

นอกจากคุณจะสามารถติดโ
น้ตเตือน

ความจ�าในแต่ล
ะวันได้แล้ว เช่น

 วันเกิด 

วันครบรอบแต่ง
งาน ฯลฯ ด้วย

การน�า

รูปถ่ายของลูก 
แฟน หรือคุณพ่อคุณแม่ 

มาติด เช่น เดือ
นมกราคม เป็น

วันเกิด

ของคุณแม่ ก็น�าหมุดก
ระดุมวันที่ 

ที่เป็นวันเกิดขอ
งคุณแม่มาติดที่รูป 

เท่านี้

คุณก็จะไม่พลาดวันส�าคัญของคนพิเศษ

แน่นอน

อุปกรณ์
1. กรอบรูปอันใหญ่
2. กระดุม 31 เม็ด 
  (เลือกให้ขนำดพอเหมำะกับกรอบรูป) 3. กำวใส, เทปใส 
4. ไม้บรรทัด, ดินสอ 
5. ผ้ำลำยสก็อต
6. ผ้ำสักหลำด (สีสันตำมควำมชอบใจ)7. หมุด 
8. locking tape (ตีนตุ๊กแก)
9. กระดำษที่เขียนเลข 1-31 
(ตัดให้พอดีกับกระดุมที่เรำเตรียมไว้), กระดำษที่เขียนเดือนทั้ง 12 

วิธีท�า 1. น�ำผ้ำลำยสก็อตมำห่อฐำน
ด้ำนหลังกรอบรูป พับให้เรียบร้อย
สวยงำม และติดด้วยเทปใส 
ใส่เข้ำกรอบรูปเหมือนเดิม

2. ทำกำวใสที่ด้ำนหน้ำ
ของกระดุม แล้วติด
เลข 1-31 ให้ครบ 

3. หลังจำกกำวแห้งแล้ว 
ให้พลิกด้ำนหลังของกระดุม
เพื่อทำกำวอีกครั้ง แล้วน�ำ
หมุดมำติด รอจนกำวแห้ง

4. น�ำกระดำษที่เขียน
เดือนทั้ง 12 ทำกำวติดลง
ผ้ำสักหลำด ตัดให้เรียบร้อย

5. น�ำกระดุมวันที่ ที่กำวแห้ง
เรียบร้อยมำติดลงฐำน ติดให้
ตรงโดยยึดลำยผ้ำเป็นหลัก

Make it Special 

เพราะตลอด 365 วัน มีเรื่องราว

เกิดขึ้นมากมาย จนบางครั้งท�าให้ลืมเหตุการณ์

ส�าคัญๆ ในชีวิต และตัวช่วยที่ดีส�าหรับเตือน

ความจ�า ก็คือปฏิทินนั่นเอง Design Idea 

เราจึงมีไอเดียเก๋ๆ รับปีใหม่ กับการท�าปฏิทิน

ไม่ซ�้าใครในสไตล์ที่เป็นคุณ

My Calendar
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Family Bistro

ส่วนผสม

• ข้ำวกล้องหุงสุก 1-2 ถ้วย • สับปะรด 1 ลูก 
(คว้ำนเนื้อออก หันเป็นชิ้นเล็กๆ และเก็บเปลือกไว้) 
• เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้น ½ ถ้วย • ข้ำวโพดต้มสุก 
(แกะเม็ดแล้ว) ½ ถ้วย • แครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ 
(ต้มสุก) ½ ถ้วย • ถั่วลันเตำ ½ ถ้วย • พริก 
• ต้นหอม • กระเทียมสับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ 
• ซีอิ๊วขำว

ส่วนผสม 

• สตรอว์เบอร์รี • แอปเปิ้ล 
• ส้ม • ลูกเกด 
• โยเกิร์ต (รสธรรมชำติ 
  หรือตำมชอบ)

เวลาแห่งความอร่อยและสุขภาพดีกลับมาพบคุณอีกครั้ง 

Family Bistro คร้ังนี้ขอเอาใจคนรักสุขภาพแบบจัดหนัก

กับ 2 เมนู เร่ิมที่จานหลักมาพร้อมคุณค่าสารอาหารครบครัน 

ข้าวกล้องผัดธัญพืชอบสับปะรด และตบท้ายกับ Mix Fruit Yogurt salad 

สลัดผลไม้รวม ช่วยระบายท้อง เพราะเรารู้ดีว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้

ต้องเข้าครัว” พร้อมแล้ว...ไปเข้าครัวกันเลย

วิธีท�า
1. ตั้งกระทะน�ำเนื้อไก่มำรวนกับน�้ำมันให้สุก  
 แล้วพักไว้ให้สะเด็ดน�้ำมัน

2. ตั้งกระทะอีกครั้งด้วยไฟอ่อนๆ น�ำกระเทียม 
 มำเจียวให้พอหอม ใส่ข้ำวกล้องลงในกระทะ 
 ตำมด้วยถั่วลันเตำ แครอท และไก่ที่พักเอำไว้
 ลงไปคลุกให้เข้ำกันจนทั่ว ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขำว

3. ใส่ข้ำวโพด ต้นหอม และเนื้อสับปะรด 
 ผัดให้เข้ำกันจนทั่วอีกครั้ง

4. ตักข้ำวผัดธัญพืชใส่เปลือกสับปะรดที่เตรียมไว้  
 แต่งหน้ำด้วยพริกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสัน

Healthy Delicious 
ข้าวกล้องผัดธัญพืชอบสับปะรด

Grains is great 
ข้าวกล้องและธัญพืช อุดมไปด้วย

สารอาหารที่ให้พลังงานอย่างโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน รวมถึงเส้นใย

อาหาร ช่วยบ�ารุงระบบประสาท 
รักษาอาการท้องร่วง และช่วย

ลดความดัน

Mix Fruit Yogurt salad

1. น�ำผ้ำลำยสก็อตมำห่อฐำน
ด้ำนหลังกรอบรูป พับให้เรียบร้อย
สวยงำม และติดด้วยเทปใส 
ใส่เข้ำกรอบรูปเหมือนเดิม

Good for Brain
เห็นลูกเล็กๆ แบบนี้ แต่อุดมไปด้วย

คุณค่าที่ช่วยส่งเสริมการท�างานของสมอง 
เพราะในสตรอว์เบอร์รีมีวิตามินซีและไฟโต

นิวเทรียนท์ ซึ่งท�าให้อนุมูลอิสระน้อยลง เพราะ
อนุมูลอิสระนั้นท�าให้เนื้อเยื่อและเส้นประสาท

เสื่อมสภาพลง ทั้งยังมีไอโอดีนที่ช่วยให้
สมองท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกด้วย

วิธีท�า  1. น�ำสตรอว์เบอร์รี แอปเปิ้ล ส้ม มำหั่นเตรียมให้พ
ร้อม 

(เพื่อไม่ให้สตรอว์เบอร์รีและแอปเปิ้ลเปล
ี่ยนสี และน่ำทำนมำกขึ้น 

ควรแช่ในน�้ำเกลือ 5 นำที)

2. น�ำผลไม้ทั้งหมดใส่ถ้วย รำดด้วยโยเกิร์ตรสธรรม
ชำติ

หรือรสอื่นตำมชอบ โรยหน้ำด้วยลูก
เกด (สำมำรถทำนได้เลยทันที 

หรือน�ำไปแช่เย็นเพื่อเพิ่มควำมสดชื่นเวลำทำนก็ได้เช่นกัน) 27
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Yogify  
iPhone, iPad, iPod touch 
แอปนี้ช่วยให้คุณยืดเส้นยืดสายได้ทุกท่ี 
ท่าโยคะที่บรรจุไว้ในแอปมีทั้งหมด 275 ท่า 
ไล่ระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง มีท้ัง
ท่าที่เหมาะส�าหรับท�าที่บ้าน และท่าท่ีใช้
บริหารเมื่ออยู่นอกสถานที่ นอกจากน้ี 
ผู้ออกแบบยังแบ่งหมวดหมู่เพื่อความ
สะดวกสบายไว้อย่างชัดเจน ว่าหมวดน้ี
เป็นท่าที่เสริมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
หมวดถัดไปเป็นการรักษาสมดุลร่างกาย 
หมวดสุดท้ายเป็นท่าที่ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน

เป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ คือ โน้ตบุ๊ก (Notebook) 
แท็บเล็ต (Pad) ตั้ง (Display) และเต็นท์ (Tent) เพื่อตอบสนอง
การใช้งานที่หลากหลาย (Multiple Functions) หน้าจอ TFT 
LCD ขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี Zero Air Gap ลดการ
สะท้อนของแสงที่ช่วยให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ความเร็วสูงสุด
ที่ 1.8 GHz พร้อมแรม 2GB และหน่วยความจ�าภายในสูงถึง 
64GB ภายในตัวคีย์บอร์ดล้�าด้วยระบบ Acer Snap HingeTM 
ท�าให้ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็น พลิก พับ เชื่อมต่อ หรือการถอด
คีย์บอร์ดออกจากตัวเครื่องเป็นไปอย่างง่ายดาย จ�าหน่ายในราคา 
15,900 บาท

เม่ือ Xiaomi ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของจีนหันมาลุยตลาดสุขภาพ
เฉกเช่นเดียวกับแบรนด์ใหญ่ๆ สายรัดข้อมือ Fitness tracking 
นาม Mi Band จึงบังเกิดขึ้น เจ้าตัวน้อยนี้สามารถจับการ
นอนหลับของผู้ใช้ พร้อมต้ังเวลาปลุกได้ตามวงจรการนอนหลับ  
ปลดล็อกมือถือโดยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ด กันน�้าตามมาตรฐาน 
IP67 ความน่าสนใจอยู่ท่ี เม่ือชาร์จแบตครั้งเดียวจะอยู่ได้
ยาวนานถึง 30 วัน ประหยัดพลังงานซะด้วย ซึ่ง Mi Band 
เปิดตัวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีหลายสีให้เลือกสรรและคาดว่า
จะน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆ น้ี

ACER 
AsPiRE | 
sWitCH 10
เปลี่ยนสไตล์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

สายรัดข้อมือ 
FitNEss

tRACkiNg
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Horoscope

 ราศีมังกร 
 (14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์)
ช่วงนี้สิ่งที่คุณคิดไว้ว่ำจะส�ำเร็จอำจไม่เป็นดั่งใจหวัง 
อำจเกิดควำมล่ำช้ำจนต้องเลื่อนก�ำหนดออกไป 
แต่ควำมส�ำเร็จจะเกิดขึ้นในไม่ช้ำนี้แน่นอน ขอเพียง
คุณไม่ละควำมพยำยำม มีเกณฑ์จะได้เดินทำงข้ำมน�้ำ 
ข้ำมทะเลไปทำงไกล ด้ำนสุขภำพ ให้ระวังเกี่ยวกับ
โรคภูมิแพ้ แพ้อำกำศ หรืออำหำรให้มำกๆ หำกคุณ
ท�ำกำรค้ำเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสำร จะค้ำขำยดีมำก 
จะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเลือกทำงใดทำงหนึ่ง 
ทั้งกำรงำน กำรศึกษำ และควำมรัก แต่เป็นสิ่งที่
คุณจะได้รับควำมส�ำเร็จในอนำคตอันใกล้นี้

 ราศีกุมภ์ 
 (13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม)
คุณจะมีควำมส�ำเร็จ สมหวัง สมบูรณ์พูนสุขทุก
ประกำร ที่เกิดจำกควำมพยำยำมของตัวคุณมำตลอด
ทั้งปี กำรงำนของคุณไปได้สวย ได้รับควำมไว้วำงใจ 
และยอมรับจำกทุกฝ่ำย ถือเป็นเดือนสุดท้ำยของปี
ที่มีควำมสุข ควำมรักชื่นมื่น มีข่ำวมงคลที่น่ำยินดี 
จะได้พบมิตรสหำยหน้ำใหม่ มีเกณฑ์เดินทำงไกล
ถึงต่ำงประเทศ มีควำมรำบรื่นดี ด้ำนสุขภำพ ขอให้
ระวังโรคภูมิแพ้ ไม่ว่ำจะเป็นอำกำศ หรืออำหำร

 ราศีเมษ 
 (13 เมษายน -13 พฤษภาคม)
คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทำงไกล ได้พบคนดี มีศีลธรรม 
มีอำวุโสกว่ำ นิสัยดี ใจดี และมีควำมอบอุ่น โชคลำภ
ในช่วงนี้เด่นชัดมำก จะได้สิ่งของมีค่ำ หรือได้รับควำม
รักจำกบุคคลอื่น อำจจะได้พบมิตรสูงวัยกว่ำ เป็นผู้มี
ควำมรู้ ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีกับคุณ และพร้อมต้อนรับปี
ใหม่ที่ก�ำลังจะมำถึงด้วยควำมสมหวังในทุกๆ ด้ำน 
ทั้งกำรงำน กำรเงิน ควำมรัก คุณอำจจะได้ไปงำน
มงคล หรือได้รับข่ำวดีเกี่ยวกับตัวคุณ หรือคนรอบข้ำง

 ราศีตุลย์ 
 (17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน)
เป็นช่วงที่ชีวิตของคุณมีควำมอุดมสมบูรณ์ จะได้พบ
คนดีที่รอคอย มิตรที่ถูกใจ จะได้รับข่ำวดีที่เป็นมงคล
จำกญำติมิตร ขอให้ท�ำแต่สิ่งดีๆ ไว้ อย่ำนอกลู่นอกทำง
โดยเด็ดขำด ไม่ว่ำจะเป็นกำรงำน หรือควำมรัก แล้ว
สิ่งดีๆ จะสนองตอบคุณในเร็วๆ นี้ หมั่นท�ำบุญตักบำตร 
กรวดน�้ำให้เจ้ำกรรมนำยเวร สิ่งดีๆ จะเข้ำมำง่ำยขึ้น 
คุณจะได้รับกำรยอมรับจำกผู้ร่วมงำนทุกท่ำน หรือแม้
กระทั่งผู้บังคับบัญชำ มีชื่อเสียงในสังคม มีสง่ำรำศี 
รวมถึงด้ำนทรัพย์สมบัติ เงินทอง ควำมรัก จะมีข่ำวดี

 ราศีมีน 
 (14 มีนาคม - 12 เมษายน)
คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทำง ทั้งทำงใกล้และทำงไกล
เนื่องด้วยกำรงำนที่ท�ำอยู่ เหนื่อย แต่ได้รับควำมส�ำเร็จ
ดี และเตรียมตัวรับกำรเริ่มต้นใหม่ ในบำงสิ่งบำง
อย่ำงที่ก�ำลังจะมำถึง สิ่งดีๆ ที่คุณท�ำมำในปีนี้ ถ้ำเป็น
กรรมดีสิ่งนั้นก�ำลังจะมำตอบสนองคุณ จะได้พบกับ
คนดี มีควำมจริงใจ มีวุฒิภำวะทุกๆ ด้ำนเหนือกว่ำ
คุณ หำกก�ำลังหำที่อยู่อำศัย คุณจะพบที่อยู่ที่ดี 
หำกคิดต่อเติมบ้ำนก็เสร็จตำมก�ำหนด 

 ราศีธนู 
 (16 ธันวาคม - 13 มกราคม)
ช่วงนี้ท�ำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะได้รับลำภผลก้อนโต 
หรือได้เงินตกเบิก ก�ำไรจำกกำรค้ำ เงินเดือนขึ้น 
บำงท่ำนอำจจะได้สินทรัพย์มีค่ำชิ้นใหญ่ แต่ให้
ระมัดระวังเรื่องอำรมณ์ ควรใจเย็น อย่ำวู่วำมเป็นอันขำด 
จะท�ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรงำนได้ ด้ำนควำมรัก 
จะทะเลำะเบำะแว้งกับคนรู้ใจเป็นประจ�ำ เพรำะฉะนั้น
ขอให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีของกันและกันไว้ จะมีเสน่ห์
ต่อเพศตรงข้ำม และเป็นที่รักของคนรอบข้ำง 
สิ่งดีๆ ที่ท�ำไว้จะกลับมำสนองตอบคุณในไม่ช้ำนี้

 ราศีพฤษภ 
 (14 พฤษภาคม -13 มิถุนายน)
คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆ เข้ำมำในชีวิต ไม่ว่ำจะเป็น
งำนใหม่ เพื่อนใหม่ หรือคนรู้ ใจ แต่กำรงำนจะเด่น
เป็นพิเศษ มีโอกำสที่ดีในกำรรับหน้ำที่ใหม่ หรือ
ได้รับผิดชอบงำนเพิ่มขึ้น มีควำมก้ำวหน้ำที่ดีมำก 
คุณอำจจะได้พบมิตรที่ดี เป็นคนมีควำมจริงใจ 
น�ำพำชีวิตคุณให้พบกับสิ่งที่ดีในอนำคต ควำมเป็นอยู่
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น แต่คุณ
จะรู้สึกสับสนเป็นอย่ำงมำก ขอให้ปรึกษำผู้ใหญ่ 
เพื่อให้เกิดควำมผิดพลำดน้อยที่สุด 

 ราศีพิจิก 
 (16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม)
คุณจะเหนื่อยกับกำรท�ำงำนแบบที่เรียกว่ำไม่มีเวลำ
ให้ใคร แต่ผลที่ตำมมำคือควำมส�ำเร็จ ผู้ชำยรูปร่ำง
สันทัด ท�ำงำนเก่งมำก ผิวขำวมำกกว่ำคล�้ำจะน�ำ
ข่ำวดี และควำมส�ำเร็จมำให้ ควำมสำมำรถเฉพำะตัว 
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนศิลปะ หรือวิชำกำรแขนงต่ำงๆ 
ล้วนจ�ำเป็นกับคุณมำกในช่วงนี้ จะมีเกณฑ์เสียเงิน
ไปกับเรื่องไม่จ�ำเป็นโดยหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณจะได้รับ
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินอย่ำงทันท่วงทีจำกผู้อำวุโส 
อำจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ หรือพี่ชำย หรือบิดำของคุณเอง

 ราศีเมถุน 
 (14 มิถุนายน -14 กรกฎาคม)
คุณจะได้พบกับมิตรใหม่ในงำนสังคม น่ำรัก นิสัยดี 
คุณจะเหนื่อยกับกำรท�ำงำน แต่จะได้รับควำมส�ำเร็จ
ดีมำกๆ ได้รับค�ำชมเชย ได้รับควำมนิยมชมชอบ
จำกคนรอบข้ำง มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น หรือเงินเดือนขึ้น 
จะท�ำกำรติดต่อกำรค้ำ หรือธุรกิจกับใครก็ได้รับ
ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี มีเกณฑ์ได้เดินทำงไกล 
สิ่งที่คุณมุ่งหวังมีควำมส�ำเร็จรำบรื่น แต่ขอให้คุณขยัน
ขันแข็ง ใครท�ำกำรค้ำจะมั่นคงมำกขึ้น มีกำรเริ่มต้น
ในสิง่ทีด่ ีหำกคดิขยำยธรุกจิหรอืท�ำงำนพเิศษจะมข่ีำวดี

 ราศีกรกฎ 
 (15 กรกฎาคม -16 สิงหาคม)
ช่วงนี้จะท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจกับใครจะได้รับควำม
ส�ำเร็จดีมำก ไม่มีอุปสรรค ด้ำนควำมรัก จะมีควำมรัก
ที่บริสุทธิ์ใจเข้ำมำให้คุณได้หัวใจพองโต แต่ให้ระวัง
เรื่องค่ำใช้จ่ำย มีเกณฑ์เสียเงินมำกกว่ำได้เงิน 
จ่ำยโดยที่ไม่อยำกจะจ่ำย แต่ช่วงท้ำยจะได้พบควำม
ส�ำเร็จที่คุณลงทุนลงแรงมำทั้งปี ได้รับควำมสนับสนุน
จำกผู้ใหญ่ และได้รับข่ำวดีทำงด้ำนกำรเงิน มีควำม
ก้ำวหน้ำ และได้รับควำมนิยมชมชอบจำกทุกๆ ฝ่ำย

 ราศีสิงห์ 
 (17 สิงหาคม -16 กันยายน) 
มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน จะได้รับ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำรท�ำงำน มีคนให้ควำม
เคำรพนับถือ ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภำพที่ส่อเค้ำ
ไม่ค่อยแข็งแรง ด้ำนกำรเงิน อย่ำค�้ำประกันกำรเงิน
ให้กับใคร คุณจะต้องแบกรับภำระหนัก จะได้รับทรำบ
ข่ำวไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อน หรือญำติมิตร ควรหมั่นท�ำบุญ
อย่ำงสม�่ำเสมอ มีเกณฑ์เดินทำงไกล จะได้รับข่ำว
จำกต่ำงแดน และได้รับควำมส�ำเร็จในสิ่งที่ท�ำอยู่ 
เรื่องกำรศึกษำต่อมีเกณฑ์ดี

 ราศีกันย์ 
 (17 กันยายน -16 ตุลาคม)
จะได้รับข่ำวดีมำกเกี่ยวกับกำรงำน มีกำรลงนำมว่ำจ้ำง 
หรือตกลงให้คุณได้รับโอกำสในงำน หรือ ธุรกิจที่รอคอย 
ท�ำกำรค้ำขำยกับคนต่ำงชำติมีควำมส�ำเร็จ มีโอกำส
ได้เดินทำงไกล มีเกณฑ์ได้ศึกษำเพิ่มเติม หรือได้ท�ำงำน
ในสถำนที่ท�ำงำนใหม่ ได้รับข่ำวดีจำกควำมรัก หรือ
คนรัก แต่ต้องระมัดระวังในค�ำพูด กำรแสดงออก 
ควรมีสติในทุกกำรกระท�ำ ควบคุมอำรมณ์ให้ดี 
มีเกณฑ์ดีในลำภผล เป็นเรื่องมงคลต้อนรับปีใหม่

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

หมายเหตุ : เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ท�านายโชคชะตาราศี
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สนุกคิด

กรุณำติดต่อรับของรำงวัลที่ คุณมยุรี โทร. 0 2993 5080 ต่อ 442 จันทร์-ศุกร์ เวลำ 10.00 -16.00 น. ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2557 มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
(กรุณำแสดงบัตร NC CARD เมื่อติดต่อรับของรำงวัล)

ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………………………… หมำยเลข NC CARD ……………………………………………………………………………………………..………….……. 

โครงกำร ………………………………………………………………………………………… บ้ำนเลขที่ ………..….…………………..……….……… โทร. …………………………………………………………………..……..………………………….. Email …………………………………………………………………………………………………….………………………

ส่งค�ำตอบมำร่วมสนุกได้ทำงโทรสำร, อีเมล, กล่องข้อควำม www.facebook.com/nc happy home และทำงไปรษณีย์ ที่ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร NCHappy Home ฉบับที่ 76
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) 1/765 ซอย.อัมพร หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130 
โทร. 0 2993 5080-7 ต่อ 441, 442 แฟกซ์ 0 2533 7767 อีเมล cr@ncgroup.co.th

เกม Hide & Seek

ฉบับนี้เรำชวนสมำชิก NCHappy Home มำช่วยกันตำมหำโลโก้  
พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้ครบ 5 จุดที่ซ่อนอยู่ในภำพบรรยำกำศโครงกำร เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้ำ

ลุ้นรางวัล 
“Yoobao - 4,400 mAh Magic Cube Power Bank”

ท่านที่ส่งค�าตอบถูกต้อง
และตอบข้อมูลครบถ้วน ลุ้นรับ 
Yoobao-Magic Cube Power Bank 
จ�านวน 3 รางวัล 
และเสื้อยืดที่ระลึกจากโครงการ
เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า อีก 2 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี ฉบับที่ 74 ประจ�าเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับ Starbuck Card มีดังนี้

(สงวนสิทธิ์ส�าหรับผู้ที่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยตนเอง

ที่ส�านักงานใหญ่ หรือ ส�านักงานขายโครงการเท่านั้น)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล “Starbuck Card” มีดังนี้
1 คุณคมกฤช อุทะโก บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ พรีเมียร์พำร์ค
2 คุณชวลิต ศรีรัตนมงคล บ้ำนฟ้ำลำกูน
3 คุณนันทิยำ ศรีสมัย บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์
4 คุณธัญญพัทธ์ สัมพันธรัตน์ บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รังสิต คลอง 3
5 คุณอัครพงศ์ สิริสินวิบูลย์ เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้ำ

ภาพเฉลยเกมประจ�าฉบับที่ 74
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ท่านที่ส่งค�าตอบถูกต้อง
และตอบข้อมูลครบถ้วน ลุ้นรับ 
Yoobao-Magic Cube Power Bank 
จ�านวน 3 รางวัล 
และเสื้อยืดที่ระลึกจากโครงการ
เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า อีก 2 รางวัล




