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เปิดรั้วบ้าน

จัดท�ำโดย ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
1/765 ซ.อัมพร ม.17 ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0 2993 5080-7 แฟกซ์ 0 2533 7767
website: www.ncgroup.co.th 
E-mail: cr@ncgroup.co.th

 www.facebook.com/nc happy home

	 ธรรมชาติสร้างฤดูกาลที่แตกต่างเพื่อให้เรารู้จักและเรียนรู ้
ท่ีจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข	
	 ฤดูหนาว...ท�าให้เราได้สนุกกับการลุกขึ้นมาแต่งตัว	 มิกซ์แอนด์แมทช์ 

เสื้อผ้า	แม้ลมหนาวจะมาเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ

	 ฤดูร้อน...นับวันรอที่จะได้ ไปทะเลพักผ่อนคลายร้อนกันทั้งครอบครัว	

หรือแค่ได้ชื่นใจกับน�้าแข็งไสก็มีความสุข

	 ฤดูฝน...แม้เมฆที่ลอยครึ้มมาแต่ไกลจะท�าให้เริ่มเข้าโหมดอารมณ์เศร้า	

แต่การได้นั่งรับลมเย็นสบาย	 อ่านหนังสือฟังเพลงคลอเบาๆ	 ก็แปรเปลี่ยน

จากความเศร้าเป็นความสุขเล็กๆ	ได้

	 เพราะทุกฤดูกาลสร้างความสุขให้เราได้	 แต่อยู ่ที่ เราจะเลือกสร้าง

ความสุขมุมไหนให้กับชีวิต	 เหมือน	NCHappy Home	 ฉบับนี้	 เราขอเลือก 

ป ักธงความสุขด ้วยการมอบสีสันและความสนุกให ้กับผู ้อ ่านทุกท ่าน 

กับหลากเรื่องราว	 หลายกิจกรรมเพ่ือต้อนรับหน้าฝน	 ที่ทีมงานเลือกสรร 

มาให้คุณได้	Have fun unlimited

	 ถ้าพร้อมแล้วมา	Enjoy	ไปด้วยกันเลย

	 	 ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
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Activity Calendar

 NC Family 

Club

4-5	กรกฎาคม	2558	
@ HAVEN RESORT HUAHIN

สิงหาพาแม่เที่ยว 
ชวนคุณแม่ไปเที่ยวกับทริปอิ่มบุญและอิ่มใจ
นวดผ่อนคลาย	ไหว้พระ	แวะหาของอร่อย	
เติมความหวานให้กันระหว่างแม่ลูก

หลากหลายงานฝีมือ
ที่จะท�าให้คุณใช้เวลาว่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์

NC Family 
Workshop 

NC Family 

Rally 
2015

4



สอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่	NC	Family	&	Sport	Complex		โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์		โทร.	0	2532	6007-9

กันยายน:	
Piyarom	Healthy	Day	
2015	
กิจกรรม	Sport	
Showcase	
ส�าหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ	
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง
และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

กรกฎาคม	:	18-19	กรกฎาคม	
งาน	Sports	&	
Swimwear	Showcase	
พบกับการแสดงสินค้าอุปกรณ์กีฬา
และชุดว่ายน�้าจากแบรนด์ชั้นน�าต่างๆ	

สิงหาคม:	12	สิงหาคม	
ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติ	
กับกิจกรรม	“คุณแม่คุณภาพ”	

NC Family 
&	Sport
Complex
Activity
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NC’s Diary

@	โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	ล�าลูกกา	คลอง	6
วันอาทิตย์ที่	29	มีนาคม	2558

NC Bike For Health
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Chic D.I.Y. Caps Workshop 
วันเสาร์ที่	28	มีนาคม	2558	@	โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่	ปิ่นเกล้า-สาย	5		และ	วันเสาร์ที่	25	เมษายน	2558	@	โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์

NC Family Workshop

D.I.Y.
Lucky Stone 
Workshop
วันเสาร์ที่	9	พฤษภาคม	2558	
@	โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่	ปิ่นเกล้า-สาย	5

เคล็ดลับสร้างสุขด้วยดนตรี
Drum Circle Workshop
วันอาทิตย์ที่	17	พฤษภาคม	2558	
@	โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์
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รู้รอบบ้าน

ดกู่อนปลูก
ดูแดดดูร่ม : ดอกไม้ส่วนใหญ่
ชอบแดด	บางชนิดหากขาดแดดจะ

ท�าให้ดอกสีซีด	หรือโดนแดดมากก็อาจ

ตายได้	จึงจ�าเป็นต้องรู้ว่าในบ้านของคุณ

มีพื้นที่ตรงไหนมีร่มเงา	มีแดดร�าไร	

หรือมีแดดจัด 

ดูพื้นที ่: ก่อนเลือกชนิดของต้นไม้
ควรเตรียมพื้นที่ก่อน	เช่น	ไม้เลื้อย

ใช้พื้นที่น้อย	ไม้ยืนต้นใช้พื้นที่มาก

รวมถึงการเลือกเฉดสีของดอกไม้

ที่จะน�ามาปลูก	ควรเป็นสีที่เข้ากัน

จะท�าให้ดูสวยยิ่งขึ้นเมื่อดอกบาน 

ดูอากาศ : สภาพอากาศที่เอื้อ
อ�านวย	เช่น	ไม่ร้อนจัด	มีความชื้น

พอเหมาะ	แต่ถ้าอากาศร้อนอย่าง

ในบ้านเรา	อาจจะหาต้นไม้ใหญ่

มาปลูกบริเวณสวนเพื่อให้ร่มเงา

และช่วยกักเก็บความชื้น

Garden 
for all season’s 
สวยสะพรั่งทุกฤดูกาล
เพราะดอกไม้คืออีกหนึ่งสีสันที่ท�าให้บ้านดูสดใสและมีชีวิตชีวา	แต่ความสวยงามก็มีช่วงเวลาที่ต้องโรยราเช่นกัน
รู้รอบบ้านเลยจะมาแนะน�าพันธุ์ ไม้น่าสนใจที่จะท�าให้สวนของคุณเต็มไปด้วยสีสันสวยสะพรั่งในทุกฤดูกาล

ทุกฤดู:	แพรเซี่ยงไฮ้
ออกดอก	:	ทุกฤดู	ลักษณะ	:	ไม้คลุมดิน

	 ด้วยความที่เป็นพืชคลุมดิน	 จึงมีลักษณะคล้ายวัชพืช	 

มีความทนทานเป็นพิเศษ	โตได้ดีเมื่อมีแสงแดด	และสามารถ

กระจายไปทัว่บรเิวณได้	 จงึเหมาะกบัการปลกูคลมุดนิทีร่กร้าง	 

กลีบดอกบางคล้ายผ้าแพรซ้อนกันเหมือนกลีบกุหลาบ	 

หากต้องการให้มีดอกเยอะๆ	 ควรหมั่นตัดกิ่งที่เคยให้ดอก

ไปแล้วออกจะช่วยให้มีกิ่งใหม่ที่ดอกดกมากขึ้น	 เดิมมีแค่ 

ดอกสีแดง	ในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์จนได้สีมากมาย

ฤดูฝน:	บานบุรีสีม่วง
ออกดอก	:	มิถุนายน	-	สิงหาคม	ลักษณะ	:	ไม้เลื้อยกึ่งพุ่ม
 

	 จะโตได้ดีเฉพาะหน้าฝน	ยิ่งฝนชุกดอกยิ่งดก	จึงเหมาะ

น�ามาประดับไว้ในสวน	 การดูแลอาจจะยุ่งยากกว่าบานบุรี

ทั่วไป	เนื่องจากเป็นดอกที่ต้องการความช้ืนตลอดเวลา	ทั้ง

ยังต้องการแสงและชอบอยูก่ลางแจ้ง	 จงึยากต่อการรกัษา

ความชุ่มชืน้ของดนิ	แนะน�าว่าให้ปลกูพชืรากสัน้คลมุหน้าดนิ 

ไว้บริเวณโคนต้น	จะช่วยให้ต้นไม้ผ่านพ้นหน้าแล้งไปได้

ฤดูหนาว:	กระเทียมเถา
ออกดอก	:	ธันวาคม	-	กุมภาพันธ์	ลักษณะ	:	ไม้เลื้อย
 

	 เหมาะส�าหรบัปลกูตามรัว้หรอืก�าแพงบ้าน	ชอบแดดจดั	

จึงควรปลูกในบริเวณที่มีแดดตลอดวัน	 ชื่อกระเทียมเถา 

มาจากลกัษณะเฉพาะของดอก	 เมือ่น�ามาขยีจ้ะมกีลิน่คล้าย 

กระเทียม	 ตัวดอกเป็นรูปแตร	 แรกปลูกจะเป็นสีชมพูอ่อน	

แต่พอนานไปดอกจะเป็นสีม่วงเข้ม	ชอบดินร่วนซุย	ต้องการ

น�้าปานกลาง	ควรรดน�้าวันละสองครั้ง	เช้า-เย็น

ฤดูร้อน:	เหลืองชัชวาลย์
ออกดอก	:	มีนาคม	-	พฤษภาคม	ลักษณะ	:	ไม้เลื้อย
 

	 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า	 เล็บวิฬาร์	หรือแค็ทส์คลอว์	 

เป็นไม้แขง็แรงและโตได้ดใีนอากาศร้อน	 ช่วงทีด่อกบานเตม็ที่	 

ตวัดอกจะย้อมทัง้ต้นให้เป็นสเีหลอืงอร่าม	 ควรปลกูใต้ร่มไม้ 

ทีม่แีสงร�าไรเพ่ือจ�ากดัการโต	และรดน�า้พอให้ดนิชุม่	ขึน้ได้ดี

ทั้งดินเหนียวและดินทราย
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Garden 
for all season’s 
สวยสะพรั่งทุกฤดูกาล



มาทำากิจกรรมปราบความหม่นในหน้าฝนกันดีกว่า

Well Being

เพลิดเพลินกับกิจกรรมโปรด  
ถ้าฝนท�าให้คุณเศร้า ลองเลือกเพลินกับการนั่งอ่านหนังสือเล่มโปรดสักเล่ม 

หรือผ่อนคลายอารมณ์ด้วยหนังแนวคอเมดี้กับครอบครัวสักเรื่อง 

เคล้าบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางสายฝน จะท�าให้คุณคลายความหม่นได้ดีขึ้น

จัดปาร์ตี้สายฝน 

นานแล้วใช่มั้ยที่ไม่ได้สังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆ ลองถือโอกาสที่ฝนพร�าแบบนี้

จัดปาร์ตี้นัดรวมพลก๊วนเพื่อนมาจิบน�้าชายามบ่ายให้หายคิดถึงกันซะเลย 

หรือตบท้ายด้วยดินเนอร์มื้อค�่า อาจเพิ่มสีสันด้วยแสงไฟและเสียงเพลง

จะได้สนุกสนานครื้นเครงจนลืมฝนไปเลย 

หุ่นฟิตสู้ฝน 
แค่คิดว่าจะต้องออกไปผจญกับรถติดและความเฉอะแฉะก็หันหลังเดินกลับ 

เข้าบ้านทันที ลองใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการฟิตหุ่นให้สวยเป๊ะดีกว่า 

ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านเป็นลานออกก�าลังกาย จะเลือกเล่นโยคะ 

หรือเข้าจังหวะด้วยการเต้นเอ็กเซอร์ไซส์ ได้ทั้งความสนุกสนาน

และร่างกายแข็งแรงไปพร้อมกัน 

สวยๆ	ด้วยบิวตี้คอร์ส 
ฝนตกแทนที่จะมานั่งท�าหน้าเศร้าเอาเวลามาท�าหน้าสวยกันดีกว่า... จัดคอร์ส

บ�ารุงผิวหน้าและผิวกายแบบเร่งด่วนไปเลย เริ่มจากผิวหน้า ล้างหน้าให้สะอาด 

ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกด้วยเนื้อสครับธรรมชาติ ตามด้วยการมาส์กหน้า

สัก 10-15 นาที ตบท้ายด้วยทาครีมบ�ารุงผิว จากนั้น มาต่อที่ผิวกาย จัดครีมสครับผิว 

ตามด้วยการนวดน�้ามันเพื่อผ่อนคลายและช่วยให้สบายตัว  

How to lose depression

in rainy day

เมื่อเห็นฝนเริ่มตั้งเค้า  ความหม่นปนเศร้าก็มาเยือน แต่จะมานั่งหดหู่ฟังเสียงฝนอยู่ทำาไม ลองมาหากิจกรรมทำาเพื่อปราบความหม่นในหน้าฝนกันดีกว่า 
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About Us

ไหว้พระเสริมบารมี	ปี	2558	
ทริปพิเศษส�าหรับสมาชิกครอบครัววีไอพี	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกลุ ่มลูกค้าที่ซื้อบ้าน โครงการ เอ็น.ซี.รอยัล ปิ ่นเกล้า  

โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค พุทธมณฑล สาย 1 โครงการเดอะรอยัลกรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก โครงการบ้านริมสนามกอล์ฟ  

โฮมออนกรีน ธัญธานี โดยพาสมาชิกล่องเรือสุดหรู ไหว้พระเสริมบารมี พร้อมดื่มด�่ากับบรรยากาศความงามของล�าน�้าเจ้าพระยา  

ชื่นชมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมตลอดสองฝั่งของสายน�้า

ถ่ายทอดประสบการณ์	ส่งผ่านสู่เยาวชน	
คุณสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู ้จัดการ บริษัท  

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ “แนวคิด 

ในการท�างานให้ประสบความส�าเรจ็” โครงการแนะแนวการศกึษา/ 

การประกอบอาชพีและปัจฉมินเิทศแก่นกัศกึษาคณะสหเวชศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แข่งขันรถเกษตรแรลลี่	ร่วมกับชุมชน	
คุณสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่

โครงการโฮมออนกรีน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถเกษตรแรลลี่  

ครั้งที่  6 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลาดสวาย ร่วมกับโรงเรียน 

วดัปัญจทายกิาวาส และชาวชมุชนล�าลกูกา คลอง 5 เพือ่สร้างความ 

สามคัคีระหว่างโรงเรยีน บ้านและชมุชนใกล้เคียง พร้อมกันน้ี เอน็.ซ.ี  

ได้มอบเงินเพือ่สนบัสนนุการศกึษาแก่โรงเรยีนวัดปัญจทายกิาวาสด้วย
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เนทูเรซ่า	คอนโดมิเนียมพัทยา	พร้อมส่งมอบ
คุณสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ร่วมตรวจงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานเพื่อยืนยันความพร้อมในการเข้าอยู ่

ของโครงการเนทูเรซ่า (โครงการ 1) ภายใต้แนวคิด	 “Nature	 is	all	 around	ความสุข…ท่ามกลางธรรมชาติ” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 

ทีม่คีรบทัง้การเดนิทางทีส่ะดวกรวดเรว็ในทกุทศิ ถนนชยัพรวิถ ี พทัยาเหนอื ตดิถนนสขุมุวทิท�าเลใจกลางเมอืง ปัจจบุนัพร้อมส่งมอบห้องพกัอาศยั 

ให้แก่ลูกค้าแล้ว ในราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 3822 1655 www.ncgroup.co.th

เยีย่มชมบธู	SCG	Experience	ชมนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย	
คุณสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม

บูธ SCG Experience ซึ่งน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด Lab 

Gallery of Tomorrow’s Living (สมัผสัประสบการณ์ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่วนัพรุ่งน้ี)  

และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัย The NEST (The Next Eco-Sustainable 

Technology for Home) โครงการต้นแบบบ้าน Smart Eco-Care บ้านแห่ง

อนาคตเพื่อความยั่งยืน โดยผู้บริหาร คุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ 

(Specialist Technology Integration for Home and Building System 

Development) Home and Building System Development) ให้การ

ต้อนรับ 

เอ็น.ซี.	จับมือ	2	แบงก์ใหญ่	รู้ใจแจกใหญ่	Size	XL	
คุณสมเชาว ์ 	 ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู ้จัดการ  

จัดแคมเปญใหญ่  Size XL พร้อมให้ส่วนลดมูลค่ากว่า  

2 ล้านบาท โดยร่วมกับ 2 สถาบันการเงินใหญ่ ได้แก่  

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ธนาคารกรงุศรอียธุยา  

จ�ากัด (มหาชน) กับ 10 โครงการ 10 ท�าเลคุณภาพ  

ในแบรนด์ เอ็น.ซี. กับโปรโมชั่นแจกใหญ่ ผ่อน 0% นาน  

10 เดือน ผ่อนล้านละ 3,900 บาท/เดือน นาน 12 เดือน  

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ฟรีค่าจดจ�านอง ทองค�าหนัก

กว่า 10 บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า กว่า 10 รายการ 
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ชุมชนเปี่ยมสุข

เมื่อต้องพาน้องหมา
เดินเล่นในหมู่บ้าน

	 นอกจากการพาสุนัขออกมาใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางของหมู่บ้านแล้ว	 อีกหนึ่งเรื่องส�าคัญ

ท่ีเรียกได้ว่าเป็นวาระของหมู่บ้าน	 นั่นก็คือ	 สุนัขส่งเสียงเห่าหอนรบกวนเพ่ือนบ้าน 

เราสามารถหยุดปัญหานี้ได้	 เพียงแค่ต้องใจเย็นและค่อยๆ	 ฝึกน้องหมา	 โดยเริ่มจากเมื่อ

เห็นสุนัขเริ่มเห่าสิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 ให้ผู้เลี้ยงใช้วิธีนิ่งเฉย	 และเบี่ยงเบนความสนใจของสุนัข	 

เช่น	 เคาะประตู	 หรือเคาะสิ่งของท่ีอยู่ใกล้ๆ	 เช่น	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เพ่ือให้สุนัขตกใจ	 เมื่อสุนัข 

หยุดเห่าให้พูดค�าว่า	“พอแล้ว”	และเอ่ยชม	เช่น	“ดีมาก”	พร้อมกับตบที่ต้นคอน้องหมาเบาๆ	 

และให้รางวัลเป็นขนมท่ีสุนัขชื่นชอบ	 ซึ่งการฝึกสุนัขไม่ให้เห่าพร�่าเพรื่อควรท�าตั้งแต่สุนัข 

ยังเป็นเด็กจะดีที่สุด	เม่ือสุนัขโตมาปัญหาน้ีก็จะไม่เกิดขึ้น	

นอกจากความรักและความเอาใจใส่ที่เจ้าของต้องมี
ให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข เพื่อนผู้จงรักภักดีแล้ว 
การหาเวลาพาน้องหมาออกมาเดินเล่นนอกบ้าน  
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี 
บางคนอาจคิดว่าเลี้ยงสุนัขไม่เคยขังกรง ปล่อยให้ว่ิงเล่น
อย่างเป็นอิสระในบริเวณบ้าน ก็ไม่จ�าเป็นต้องพาออกไป
เดินเล่นนอกบ้านก็ได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเราท่ีต้อง
อยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้ออกมาสูดอากาศดีๆ เห็นความ
เขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ก็คงจะเหี่ยวเฉาไม่แพ้กัน

	 แต่ก่อนจะพาพี่หมาน้องหมาออกจากบ้าน	ไม่ใช่แค่การพาเขาออกมาวิ่ง	คุณต้องไม่ลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณและสุนัขก้าวออกนอกรั้วบ้าน	ข้อปฏิบัติของ

การใช้พื้นที่ส่วนกลางจะเกิดขึ้นทันที	เรื่องนี้คุณจึงต้องเตรียมความพร้อม		เพราะบริเวณโดยรอบหมู่บ้านคือพื้นที่ส่วนกลางที่สมาชิกในหมู่บ้านจะออกมาใช้

ประโยชน์ร่วมกัน	ทั้งสวนสาธารณะ	ทะเลสาบ	หรือแม้แต่ริมฟุตปาธ	ดังนั้น	เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน	เราควรค�านึงถึงกฎ	กติกา	มารยาท	ของการ

อยู่ร่วมกันในสังคม

เตรยีมสายจงู อุปกรณ์ส�าคัญที่ขาดไม่ได้  
ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวเอง ตัวใหญ่สายใหญ่ 
ตัวเล็กสายเล็ก ที่ส�าคัญ คนจูงควรมีก�าลังพอที่จะฉุด
สุนัขหากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด เช่น สุนัขตกใจว่ิงหนี  
หรือเริ่มมีทีท่าไม่ดีกับคนแปลกหน้า โดยเฉพาะเจ้าของ
ที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดุร้ายและหงุดหงิดง่าย 
การจูงไปเดินในสวนสาธารณะที่มีเด็กวิ่งเล่นเยอะๆ ยิ่ง
ต้องระมัดระวัง

ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ 
ส�าหรับเก็บก้อนอุจจาระที่น้องหมาถ่ายทิ้งไว้ เพราะคง 
ไม่ดีแน่ถ้าปล่อยให้สิ่งนี้ท�าลายทัศนียภาพ รวมทั้งกลิ่น 
ท่ี ไปรบกวนเพื่อนบ ้านคนอื่นๆ ย่ิงช ่วงหน ้าฝนแบบนี้ 
นอกจากความสกปรกแล้ว ยังส่งผลเสียด้านสุขอนามัย
ด้วย และถ้าน้องหมาฉ่ีรดเสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ควรเตรียม
น�้าสะอาดมาราดท�าความสะอาดเพื่อไม ่ ให ้มีกลิ่นและ 
ฟุ้งกระจายรบกวนผู้อื่น

นอกเหนือจากที่ผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจดูแลสุนัขของตัวเองให้อยู่อย่างสงบ	ไม่สร้างความเดือดร้อนและเป็นภาระให้กับเพื่อนบ้านแล้ว	สิ่งส�าคัญอีกสิ่งหนึ่ง

ก็คือ	การพูดคุย	การรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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บ้านล้อมรัก

สนุกกับลูก	
ในทุกฤดู

ฤดูหนาว 
ควรพาลูกออกไปสัมผัสอากาศเย็นๆ	นอกบ้าน

ชวนกันสังเกตหมอกและน�้าค้างยามเช้า	

หรือสอนให้ลูกรู้ว่าช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็ว

กว่าฤดูร้อน	หรือชวนลูกวัดอุณหภูมิ

จากเทอร์โมมิเตอร์ในฤดูหนาว	และ

จดบันทึกอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบ

กับฤดูร้อน	เด็กๆ	จะได้เห็นความ

แตกต่างของอุณหภูมิชัดเจนมากขึ้น

ฤดูฝน
เด็กๆ	 สามารถเรียนรู้ผ่านการสังเกตก้อนเมฆ	 ถ้าเป็น

เมฆฝนจะมีสีด�าและลอยต�่า	 เมื่อเกิดการสังเกตการ

ตัง้ค�าถามกจ็ะตามมา	 รวมทัง้สงัเกตการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ	 

ก่อนฝนตก	 เช่น	 กลิ่นดิน	 ความแรงลม	 เป็นต้น	 รวมถึง

อธิบายปรากฏการณ์ฟ้าแลบ	 ฟ้าร้อง	 และฟ้าผ่า	 ซึ่ง

จะเกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่ฝนตก	 ว่าเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติ	เมื่อลูกได้เรียนรู้	จะช่วยลดความกลัวลงได้

ฤดูร้อน
การเลือกท�ากิจกรรมนอกบ้านจะช่วยเพิ่มศักยภาพ

การเรียนรู้ของลูกได้มากยิ่งขึ้น	เช่น	ชวนกันออกไปท�า

กิจกรรมในสวนสาธารณะใกล้บ้าน	 โดยสวมบทบาท

การเป็นนักส�ารวจแมลงต่างๆ	 เช่น	 มด	 หนอน	 ดักแด้	

ผีเสื้อ	 เขาจะได้เรียนรู้และสนุกกับการค้นหา	 อาจเสริม

ด้วยกิจกรรมส�ารวจดอกไม้	ต้นไม้	และยังเพิ่มเติมการ

เรียนรู้กับกิจกรรมศิลปะ	 ให้หนูๆ	 ได้วาดรูปแมลงหรือ

ดอกไม้ที่เขาไปส�ารวจมา	 เป็นการสร้างการจดจ�าได้ดี

วิธีหนึ่ง

จะหน้าร้อน	หน้าฝน	หรือหน้าหนาว	ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด 
ต่อการเรียนรู้ของลูกๆ	 เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้าง
อย่างถูกวิธี	 ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์แสนสนุกที่หยิบจับได้จาก 
สิ่งรอบตัว	ทั้งในบ้านและนอกบ้าน	

เด็กวัย	3-6	ปี	สามารถท�ากิจกรรมได้ด้วยตัวเองมากขึ้น	 เพราะพัฒนาการทุกด้าน
เจริญเติบโตมากขึ้น	ท�าให้เด็กวัยนี้เป็นวัยส�าคัญแห่งการเรียนรู้+ลงมือท�า	 เริ่มต้นง่ายๆ	 
จากสิ่งของใกล้ตัวอย่างเสื้อผ้า	 เพื่อให้ลูกได้เข้าใจที่มาที่ ไปของฤดูกาลต่างๆ	 เช่น	
ฤดูฝน	 ต้องสวมเสื้อกันฝนและพกร่ม	 ฤดูหนาว	 ต้องใส่เสื้อกันหนาวหรือผ้าพันคอ	 
ฤดูร้อน	เลือกใส่เส้ือผ้าบางๆ	ที่ระบายความร้อนได้ดี	สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เขาเริ่มเรียนรู้ว่า
ควรจะรับมือกับฤดูที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร	 เมื่อเริ่มรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละฤดู	 
ขั้นต่อมาคือการเสริมกิจกรรมสนุกๆ	ให้ลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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Infographic

หลักปฏิบัติ	
4ล ในหน้าฝน

เธอ...
มากับฝน

ใช้ผลิตภัณฑ์
ไล่ยุง

สิ่งที่น่ากลัวกว่าพายุมาและเสียงฟ้าร้อง	ก็คือโรคภัยไข้เจ็บ
ที่จะติดสอยห้อยตามมาในช่วงหน้าฝน	มาดู	6	โรคฮิต	
ที่ควรเฝ้าระวังก่อนที่เธอจะมาเคาะประตูบ้านคุณ

 

ไข้หวัดใหญ่ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

อาการคือ มีไข้ ไอ มีน�้ามูก เจ็บคอ รวมไปถึง

ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย 

และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการไอมาก 

หอบเหนื่อย หายใจล�าบาก ปอดอักเสบ และ

อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ไข้เลือดออก 
อาการคือ เบื่ออาหาร เซื่องซึม 

จนมีไข้สูงเฉียบพลัน ร่วมกับมี

จุดเลือดออก และอาจรุนแรงถึงขั้น

เสียชีวิต ควรรีบไปพบแพทย์

เมื่อเริ่มมีอาการ 

 

ท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษ เป็นเพราะอาหารที่เรา

รับประทานได้รับเชื้ออีโคไลจากน�้าฝน

ที่ปนเปื้อน ท�าให้ล�าไส้อักเสบติดเชื้อ 

และเกิดความผิดปกติในระบบ

ย่อยอาหาร

ผิวหนังอักเสบ 
เกิดจากโดนน�้าฝนที่ขังตามพื้นถนน 

ซึ่งเป็นแหล่งของเชื้อโรค ท�าให้เกิด

แผลติดเชื้อ เชื้อรา คันที่ผิวหนัง

 

โรคฉี่หนู	
จะแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีน�้าขัง 

ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อโรคจากมูลหนูที่ขังในน�้า 

ผ่านทางผิวหนังที่เป็นแผล ท�าให้ปวดตามตัว 

มีไข้สูง และเบื่ออาหาร

ล้างมือ
ให้สะอาดทุกครั้ง เลี่ยงบริเวณ

ที่มีน�้าท่วมขัง

เลี่ยงจาก
ผู้ป่วยที่มีอาการ

คอติดเชื้อ 

เจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว 

เกิดจากการกลืนน�้าฝน

ที่มีสารปนเปื้อนท�าให้เกิด

คออักเสบขึ้นได้
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Get Inspire

Charlie
Chaplin
A man who makes he world laugh

เมื่อเอ่ยชื่อ	 ชาร์ลี	 แชปลิน	 ภาพของผู้ชายสวมหมวกมีหนวดจิ๋ม	 ใส่เสื้อ 

คับติ้ว	 กางเกงตัวโคร่ง	 รองเท้าขนาดใหญ่	 และมีไม้เท้าคู่ใจ	 จะวิ่งเข้ามา 

ในหวัทนัท	ีชายผูส้ร้างเสยีงหวัเราะให้โลกใบนีม้าอย่างยาวนาน	แต่เส้นทาง 

กว่าจะมาเป็นศิลปินตลกท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของโลก	 เขาต้องผ่านมรสุมที ่

ถาโถมเข้ามาในชีวิตหลายต่อหลายครั้ง	 เรียกว่าไม่ได้สวยงามเหมือน

หน้าฉากที่เขาแสดง	Get	 Inspire	 จึงขอหยิบเรื่องราวของศิลปินยิ่งใหญ่

ผู้นี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ชาร์ลี แชปลิน เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ่อกับแม่มีอำชีพเป็นนักร้อง 
และนกัเต้นระบ�ำ แต่ด้วยควำมทีพ่่อตดิเหล้ำอย่ำงหนกัจงึเป็นเหตใุห้ต้องแยกทำง 
กับแม่ตั้งแต่ชำร์ลียังเล็ก ท�ำให้เขำต้องต่อสู้กับอุปสรรคด้วยควำมยำกล�ำบำก  
ชำร์ลีรับจ้ำงท�ำงำนทุกอย่ำง ตั้งแต่เป็นเด็กก้นครัว เด็กส่งของ ลูกจ้ำงในโรงงำน 
และเด็กเสิร์ฟในโรงระบ�ำ แต่ที่เป็นจุดพลิกผันคร้ังแรกในชีวิตคือกำรได้ขึ้นเวท ี
แสดงแทนแม่ของเขำ ซึ่งตอนนั้นป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบต้องหยุดแสดง
กลำงคัน แต่ด้วยควำมที่มีสำยเลือดนักแสดงอย่ำงเต็มตัว ชำร์ลีสำมำรถร้อง
และเต้นระบ�ำตำมที่แม่หัดให้โดยไม่เคอะเขิน และกลำยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม 
อย่ำงไม่คำดคดิ มรสมุถำโถมอกีครัง้เมือ่อำกำรป่วยของแม่หนกัถงึขัน้ไม่สำมำรถ 
ท�ำงำนได้อีก แต่ไฟฝันของเด็กชำยยังไม่มอดดับ ทุกวันของเขำคือกำรพยำยำม
เดินเตร่อยู่หน้ำส�ำนักจัดหำนักแสดง จนในที่สุดชำร์ลีก็ได้งำนแสดงเรื่องแรก
เป็นละครเวทีเรื่องเชอร์ล็อก โฮมส์ ในบทเด็กส่งหนังสือพิมพ์ พรสวรรค์บวก 
พรแสวงท�ำให้เขำมีงำนเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่องจนเริ่มเป็นที่รู้จักของคนดูละคร 

จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญเกิดขึ้นเมื่อชำร์ลีตำมคณะละครไปยังอเมริกำ ท�ำให้เขำ
ได้รับกำรติดต่อให้แสดงหนัง ซึ่งหลำยเรื่องที่เขำแสดงน�ำท�ำรำยได้ถล่มทลำย 
จำกจุดนี้เองเขำต่อยอดในอำชีพด้วยกำรมำเขียนบทและก�ำกับกำรแสดง หนัง
เงียบของแชปลิน ไม่ใช่หนังตลกธรรมดำ แต่สะท้อนควำมคิดที่มีต่อสังคม 
และมนษุย์ในระบบทนุนยิม อย่ำงเรือ่ง The Gold Rush เล่ำชวีติของคนอเมรกินั 
ในยคุคลัง่ทองในอเมรกิำทีเ่ตม็ไปด้วยกำรแย่งชงิและฉวยโอกำส หนงัหลำยเรือ่ง 
ที่เขำท�ำออกมำอำจสร้ำงเสียงหัวเรำะและควำมสุข แต่เมื่อมองลึกลงไป 
เรำจะเหน็ถงึควำมทระนงในศกัดิศ์รขีองมนษุย์คนหนึง่ทีไ่ม่ย่อมแพ้แก่โชคชะตำ 
และในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่ชำร์ลีก�ำลังโด่งดัง เขำจึงประกำศ
สร้ำงหนังล้อเลียนฮิตเลอร์และนำซี เรื่อง The Great Dictator หนังเรื่องนี ้
ถูกพูดถึงในวงกว้ำงและหลำยมิติ  ขณะเดียวกันเร่ิมมีคนให้ร้ำยว่ำเขำเป็น 

คอมมิวนิสต์ และที่ร้ำยกว่ำนั้นคือหนังของเขำสร้ำงควำมยุ่งยำกให้กับอเมริกำ
ที่ตอนนั้นวำงตัวเป็นกลำงจำกควำมขัดแย้ง  ด้วยเหตุนี้เขำจึงตัดสินใจเดินทำง 
ออกจำกอเมริกำ

ชำร์ลีเลือกมำใช้บั้นปลำยชีวิตกับครอบครัวที่เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบเจนี
วำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจำกนั้นอีก 20 ปี เขำได้รับค�ำเชิญจำกฮอลลีวูด
ให้ไปรับรำงวัลตุ๊กตำทองในฐำนะ “ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะอันยิ่งใหญ่ให้กับ 
วงการภาพยนตร์ตลอดกาล” ในงำนประกำศผลรำงวัลออสกำร์ครั้งที่ 44  
ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ขึ้นเวทีฯ รับรำงวัลด้วยตัวเอง และอีก 
3 ปีต่อมำ สมเด็จพระนำงเจ้ำเอลิซำเบธได้พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นอัศวินให้เป็น “เซอร์ชาลส์ สเปนเซอร์ แชปลิน จูเนียร์” ในฐำนะศิลปิน 
ผูส้ร้ำงผลงำนท่ีย่ิงใหญ่และมีคณุค่ำต่อสำธำรณชนเป็นเวลำยำวนำน และสองปี 
หลังจำกนั้นเขำเสียชีวิตลงด้วยวัย 88 ปี

“
จงอย่าสิ้นหวัง	ความทุกข์ทรมานที่เราเผชิญอยู่นี้
เกิดจากความละโมบอย่างบ้าคลั่งของคนที่
ไม่อยากเห็นความเจริญของมนุษย์ด้วยกัน

”
ส่วนหนึ่งของบทพูดในภาพยนตร์เรื่อง	

The	Great	Dictator	ที่ชาร์ลี	แชปลิน	แสดง
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เอกเขนก

10	years of Atime Showbiz
จบลงอย่างสมบูรณ์แบบสมการรอคอยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 

กับคอนเสิร์ต	 10	 years	 of	 Atime	 Showbiz	 ที่ยกทัพศิลปินแนวหน้า

ของแกรมมี่มาระเบิดความมันส์ในโอกาสครบรอบ	10	ปี	Atime	Showbiz	 

ผู้ผลิตคอนเสิร์ตแนวหน้าของประเทศ	 แต่ใครท่ีพลาดคอนเสิร์ตอย่าเพ่ิง 

เสียใจ	 เพราะเขาได้รวบรวมเพลงฮิต	 10	 ปี	 ของวงการดนตรีจากเหล่า 

สุดยอดนักร้อง	 ทั้งเพลงเต้น	 เพลงเศร้า	 และเพลงซึ้งๆ	 ไว้ใน	 10	 years	 of	 

Atime	Showbiz	อัลบั้มเดียว

เทยแฟร์	เฟสติวัล	
คาร์นิวัล	แห่แหนประจ�าปี	2557
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักรายการ เทยเที่ยวไทย รายการท่องเที่ยวสุดแซ่บ 

โดย 3 พิธีกรสุดจี๊ด ป๋อมแป๋ม ก๊อตจิ กอล์ฟ ที่ล่าสุดได้ออกมาสร้าง 

ปรากฏการณ์และโชว์แบบเต็มรูปแบบกับ เทยแฟร์ เฟสติวัล คาร์นิวัล แห่แหน

ประจ�าปี 2557 คอนเสิร์ตของสุภาพบุรุษในชุดสตรี ที่เว่อร์วังอลังการ  

ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ พร้อมศิลปินรับเชิญท่ีแห่แหนกันมาสร้างความสนุก 

ให้คุณได้หัวเราะร่าน�้าตาเล็ด ไม่ว่าจะเป็น ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด ป๊อป-ปองกูล  

โบ-ธนากร พร้อมตัวแม่ที่เคารพของเหล่า 3 เทย คริสติน่า อากีล่าร์ และ

มาดามมด รับประกันความฮาและความสุขแบบไร้ขีดจ�ากัด 

NJ’s Concert 
We	Belong	2gether
จัดเต็มรูปแบบอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งท่ีสองส�าหรับคอนเสิร์ตแห่งความ

ประทับใจ	NJ’s	 Concert	 :	We	Belong	 2gether	 ของ	 2	 นักร้องสาว 

เสียงคุณภาพเรียกว่าเป็น	 Young	Diva	 ของเมืองไทยท่ีทุกคนยอมรับ	 

นิว-จิ๋ว	 ท่ีครั้งนี้ไม่เพียงขนเพลงดังและโชว์สุดพิเศษมาสร้างความสุขให ้

ผู้ชมกว่า	 3	 ชั่วโมง	 แต่ยังได้นักร้องรับเชิญคุณภาพอย่าง	 โดม-จารุวัฒน์	

เช่ียวอร่าม	 และโอ๊ต-ปราโมทย์	 ปาทาน	 ร่วมด้วย	 3	 นักร้องสาวอย่าง	

รดัเกล้า	อามระดษิ,	นนทยิา	จวิบางป่า	และพรมิาภา	กรโรจนชวนิ	(นกKPN)	 

รับรองว่าคุณจะได้สนุก	แซ่บ	ซึ้ง	กันแบบเต็มอิ่มแน่นอน

Cover Night Plus 
life is beautiful 
รวมเพลงฮิตฟังสบายจากนักร้องคุณภาพที่คุณช่ืนชอบ	อย่าง	บี้-สุกฤษฎิ์	 

โรส-ศิรินทิพย์	แก้ม-วิชญาณี	อ๊อฟ-ปองศักดิ์	ณัฐ-ศักดาทร	และอีกมากมาย	

กับ	36	บทเพลงที่ท�ามาท�าดนตรีใหม่	ร้องใหม่	ให้คุณได้ประทับใจอีกครั้ง

DVD 
Live 
Concert

Song
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See Scape

Escape to 
Paradise
สัมผัส	5	สวรรค์ที่พักบนดิน	
เอนอิงธรรมชาติ

สุกันทรา	แคสเคด	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	
เปิดมิติแห่งการพักผ่อนกับรีสอร์ทริมน�้าตกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 
หนึ่งใน	“Best	Paradise	Resort	in	Thailand”	ของ	ททท.	รีสอร์ทที่จะ 
ท�าให้คุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในสรวงสวรรค์	 คุณจะได้สัมผัสกับ 
สายธาราและธรรมชาตอัินสวยงามอย่างใกล้ชดิ	เงียบสงบ	เพราะถูกโอบล้อม
ด้วยขุนเขาน้อยใหญ่	เพียงครั้งเดียวที่ได้มาสัมผัสก็ท�าให้ประสบการณ์
การพักผ่อนของคุณถูกจดจ�าไปอีกนาน

ที่ตั้ง:	12/2	ม.8	ต.แม่แรม	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่
ส�ารองห้องพักและจัดเลี้ยง	
โทร.	08	1881	1444,	08	1881	6570

อย่าให้หน้าฝนมารั้งคุณให้อยู่แต่ใต้ชายคาบ้าน เตรียมแพ็กกระเป๋าหนีความหม่น หลบความวุ่นวาย

แล้วไปผ่อนคลายกับ 5 ที่พัก ที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินใกล้ชิดธรรมชาติกัน
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บ้านธารระริน	รีสอร์ท	
โฮมสเตย์	จันทบุรี
บ้านพักเรือนไม้สไตล์ไทย โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ 
ใกล้ชิดริมธารน�้าตกใส มองเห็นวิวขนุเขาทีน่ีม่กีจิกรรมให้เลอืก
มากมาย จะลงเล่นน�า้ (มทีัง้น�า้ตืน้และน�า้ลกึ) หรอืจะเป็นทริปล่องแก่งระยะสั้น
ใกล้โฮมสเตย์ หรือแวะชมสวนผลไม้ในที่พักกว่า 12 ไร่ (ชมแต่ตาเท่านั้น) ชิลทั้งราคา
ที่พักและบรรยากาศแบบนี้ เรียกว่าอิ่มใจอิ่มตาเพียงแค่มาในที่เดียวจริงๆ 
ที่ตั้ง: 28/1 ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
โทร. 08 1795 2451

แอท	นาธา	เชียงใหม่	ชิค	จังเกิ้ล	
รีสอร์ทสไตล์บูติกวินเทจที่พร้อมให้คุณมาหลบความวุ ่นวาย เพื่อเอนกาย 
รับลมเย็นๆ พร้อมฟังเสียงน�้าตกจากธรรมชาติท่ีไหลเอ่ือยท้ังวัน ซึ่งไฮไลต์
ส�าคัญของที่น่ีคือน�้าตกอันงดงามที่ตั้งอยู่ติดที่พัก โดยมีธารน�้าธรรมชาติ 
จากแม่น�า้แม่สาตดัผ่านกลางรสีอร์ท ให้คณุได้เลอืกนัง่เล่นชมววิ
ที่ระเบียงห้องหรือจะโยกชิงช้าดื่มด�่าทิวทัศน์กันเพลินๆ 
รับรองว่าถ้าได้มาสัมผัสคุณจะหลงรักแน่นอน

ที่ตั้ง: 32/3 ม.8 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
โทร. 0 5304 4121, 08 1603 1717 
แฟกซ์ 0 5304 4197

แบมบู	ฮัท	แอท	ทองผาภูมิ
รีสอร์ทที่คุณจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติแบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง กับที่พักกระท่อมไม้ไผ่  
ที่ผสานศิลปะแบบมอญ และการก่อสร้างในรูปแบบไทยทรงด�าหรือลาวโซ่ง ภายในตัวบ้าน 
มคีวามสวยงามและละเอยีดอ่อนด้วยการใช้เปลอืกไม้ไผ่สานผสมกลมกลนือย่างลงตวั ให้อารมณ์ 
ใกล้ชิดกับธรรมชาติในอ้อมกอดของป่าเขาและต้นไม้น้อยใหญ่ เคล้าอากาศเย็นริมสายน�้า
ที่ตั้ง: 3/7 หมู่ 4 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร. 0 3451 0826, 08 4413 2233 แฟกซ์ 0 3468 5119

ณดล	สตรีมไซด์	ไทย	วิลล่า
รื่นรมย์กับมนต์เสน่ห์แห่งสายชล คุณจะได้สัมผัสกับห้องพักเรือนไทย 
ที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมตะวันออกอย่างลงตัว  
และธารน�้าตกที่ไหลเชื่อมระหว่างน�้าตกมวกเหล็ก สู่น�้าตกเจ็ดสาวน้อย 
ท่ามกลางบรรยากาศเงยีบสงบใกล้ชดิธรรมชาต ิ กบัสวนป่าเขตร้อนทีย่งัคง 
เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์

ที่ตั้ง: 191 ม.1 ต.มวกเหล็ก 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร. 0 3634 2455-7 
แฟกซ์ 0 3634 2458

มาแล้ว...ห้ามพลาด

มา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งที

ต้องไม่พลาดขึน้มาดจูดุชมววิม่อนแจ่ม  

สัมผัสทะเลหมอกสุดตระการตา

ในหลังคาไม้ไผ่ ที่จะท�าให้หัวใจคุณ

เต้นไม่เป็นจังหวะ

มาแล้ว...ห้ามพลาด	เมื่อได้มาสัมผัสธรรมชาติก็ต้องไม่พลาด Unseen ทะเลหมอก 
“เนินช้างเผือก” อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

ที่จะให้คุณมองเห็นทะเลหมอกได้ไกล
สุดสายตา และชมแสงของพระอาทิตย์ในยามเช้าสุดประทับใจ

มาแล้ว...ห้ามพลาด
มาเมืองจันท์ทั้งที ต้องมาชิม 
ช็อปผลไม้ ไปขึ้นเขาคิชฌกูฏ 
นมัสการรอยพระพุทธบาท 

และไปดูโลมาสีชมพู 
ที่โอเอซีส ซีเวิลด์

มาแล้ว...ห้ามพลาด	
นอกจากน�้าตกมวกเหล็ก

และเจ็ดสาวน้อยแล้ว น�้าตกโกรกอีดก 
อีกหนึ่ง unseen ของจังหวัดสระบุรี 

อยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า เหมาะส�าหรับ

นักผจญภัยที่ชอบการเดินป่า
ตัวจริง
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Design IDEA

Duo Casual
Design	Idea	ฉบับนี้	พิเศษกว่าครั้งไหนๆ	เพราะเราจะมา

ชวนคุณท�ากระเป๋าผ้าอุ่นใจใบเก๋	และหมวกลายเดคูพาจ

สุดชิค	เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับทริปสุดสนุกในหน้าฝน

3.	พับขอบด้านบนลง	

ติดสายกระเป๋าให้เรียบร้อย

5.	ลงน�้ายาเคลือบเดคูพาจลงบน

ลายให้ทั่ว

•	จักรเย็บผ้าและหมุดปักผ้า

เตรียมอุปกรณ
์ท�ากระเป๋าผ้า

อุปกรณ์ตกแต
่งหมวก

•	ผ้าลายสวย	

ขนาด	42x53	ซม.	

2	ผืน	(ด้านนอก)

•	ผ้าสีอ่อน	

ขนาด	42x53	ซม.	

2	ผืน	(ด้านใน)

•	ผ้าซับใน	

ขนาด	42x53	ซม.	2	ผืน

•	สายผ้ายาว	56	ซม.	

ส�าหรับท�าสายกระเป๋า

•	กรรไกร

วิธีท�า

วิธีท�ำ
1.	วางผ้าซ้อนกันด้านละ	3	ผืน	

(ผ้าซับในอยู่ตรงกลางระหว่าง

ผ้าด้านนอกและด้านใน)

2.	เย็บด้านข้างและ

ด้านล่างของกระเป๋า

หมวกสานใบลาน

กระดาษทิชชูแน็พกิ้น	

(ลวดลายที่ชอบ)

แปรงทาสี

หรือพู่กัน

คอตตอนบัด

กาวและน�้ายาเคลือบ

ส�าหรับงานเดคูพาจ

ฟองน�้า

โบ ข้อควรระวัง
ขั้นตอนที่น�ำฟองน�้ำมำซับกระดำษ อย่ำให้น�้ำชุ่มเกินไป และอย่ำซับแรงเพรำะจะท�ำให้กระดำษขำดได้

1.	ลอกกระดาษทิชชูแน็พกิ้นออกจนเหลือชั้นสุดท้าย 2.	ทากาวที่หมวกในบริเวณ

ที่จะน�าลายมาติด

3.	น�ากระดาษทิชชูแน็พกิ้นที่ตัด

ตามลายไว้แล้ว	มาติดลงบนหมวก

รอให้กาวแห้ง

4.	น�าฟองน�้ามาชุบน�้าแล้วบีบ

พอหมาด	ซับลงบนกระดาษ

ทิชชูแน็พกิ้น	เพื่อติดเป็นเนื้อเดียว

กับหมวก	รอให้แห้งอีกครั้ง

6.	ตกแต่งด้วยโบโดยน�ามาติด

ให้สวยงาม
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Family Bistro

1. น�าเส้นบะหมี่มาพันเป็นรูปวงกลมหลวมๆ	แล้วน�าไปทอดให้เหลืองกรอบ 

2. หมักซอสปรุงรสกับเนื้อไก่	จากนั้นตั้งกระทะใส่น�้ามันพืช	รอให้ร้อน	
	 ใส่หอมแดงลงไปผัดพอหอม	ตามด้วยเนื้อไก่ที่หมักไว้	ผัดพอเริ่มสุก

	 ปรุงรสด้วยซอสส�าเร็จรูปรสบาร์บีคิว	ผัดจนกระทั่งไก่สุกดี	พักไว้

3. น�าบะหมี่ทอดกรอบ	ไก่บาร์บีคิว	และผัดต่างๆ	จัดเป็นชิ้นพอค�า	
	 และจัดเสิร์ฟ

เลือกซื้อไก่ให้เหมาะกับการปรุงอาหารแกง ควรซื้อไก่แก่ เพราะต้องใช้เวลา  ในการไปต้ม จะทำาให้เนื้อไม่เละ ย่าง เลือกไก่เล็กนำ้าหนักไม่ถึงกิโล   ก่อนย่างควรพรมด้วยนำ้ามัน   หรือกะทิข้นๆ เนื้อไก่จะได้นุ่มทอด ถ้าชุบแป้งทอดควรผึ่งไก่ให้หนังแห้ง   เพื่อให้ชุบแป้งติด

Duo Casual

วิธีท�ำ ไก่กระทงกรอบ

วิธีท�ำ

• สับใบสะระแหน่พอหยาบๆ	เติมน�้าตาลทรายลงไปในแก้ว	
	 ประมาณ	2	ช้อนชา 

• ฝานมะนาวใส่ลงไปครึ่งลูก	ส่วนอีกครึ่งลูกคั้นเฉพาะน�้า	
• จากนั้นเติมน�้ามะนาวลงไปพร้อมกับสไปรท์	
	 และน�้าแข็งจนเกือบเต็มแก้ว	

• ตกแต่งขอบแก้วด้วยใบสะระแหน่เล็กน้อยก่อนน�าไปเสิร์ฟ

• บะหมี่หรือบะหมี่หยก	300	กรัม • เนื้อสะโพกไก่หั่นชิ้น	200	กรัม 
• ก้านคะน้าลวก	1/2	ถ้วยตวง • แครอตหั่นแว่น	20	แว่น 
• หอมแดงสับละเอียด	1	ช้อนโต๊ะ • ซอสปรุงรส	1	ช้อนโต๊ะ 
• ซอสส�าเร็จรูปรสบาร์บีคิว	3	ช้อนโต๊ะ • น�้ามันพืช

ไก่กระทงกรอบ
& เวอร์จิ้นโมฮิโต้

ส่วนผสมส�ำหรับ 4 ที่ไก่กระทงกรอบ

ส่วนผสม

• ใบสะระแหน่	• มะนาว	• สไปรท์	

• น�้าตาลทรายแดง	• น�้าแข็ง

การได้เข้าครัวท�าอาหารร่วมกันคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จะท�าให้วันของครอบครัว

เป็นเรื่องน่าเอ็นจอย Family Bistro เลยขอจัดเมนูคู่จิ้นส�าหรับวันฝนพร�า  

นั่นก็คือ ไก่กระทงกรอบ เมนูทานเล่นที่ไม่ธรรมดา เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม

ม็อกเทลซาบซ่าอย่าง เวอร์จิ้นโมฮิโต้ มาเติมความสดชื่น

คู่จิ้นวันฝนพร�า

เวอร์จิ้นโมฮิโต้
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Tech Recommend

Sennheiser 
Sennheiser	(เซนไฮเซอร์)	มอบประสบการณ์การฟังดนตรี

แบบเหนือระดับให้กับคนรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลง	กับ	

เออร์เบินไนท์	เอ็กซ์แอล	หูฟังไร้สายที่เติมความล�้าลึก

ด้วยเสียงเบสอันหนักหน่วงให้เสียงที่คมชัดยิ่งขึ้น	

เกิดมิติเสียงอันทรงพลัง	เพิ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร

ระยะใกล้ด้วยระบบ	NFC	และ	Bluetooth	4.0	เวอร์ชั่น

ล่าสุดที่เชื่อมต่อได้มากถึง	8	อุปกรณ์	และสามารถ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ในเวลาเดียวกัน	เช่น	สมาร์ทโฟน

และคอมพิวเตอร์	ทั้งยังสั่งงานด้วยระบบสัมผัสที่หูฟังด้านขวา	

ท�าให้การเปลี่ยนเพลง	ปรับเสียงเป็นไปอย่างง่ายดาย	นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังสามารถใช้งาน

ได้ยาวนานขึ้น	เรียกว่าเหมาะกับชีวิตประจ�าวันในหลายรูปแบบ	วางจ�าหน่ายแล้วในเมืองไทย	

ราคา	10,900	บาท

GAdGEt FoR 
FuN outiNG

Hitori	de	Karaoke	DX	
เปิดมิติใหม่แห่งการร้องเพลงกับ	 Hitori	 de	 Karaoke	 DX	 ส�าหรับ 

คนทีร่ักการร้องเพลงแต่กลัวว่าเสียงร้องจะไม่เข้าหูเพ่ือน	 นวัตกรรม 

ที่ออกแบบมาให้คุณได้ร้องเพลงอย่างสุดเสียง	สุดอารมณ์	 โดย 

ไม่ต้องกังวลว่าจะไปสร้างความร�าคาญให้คนอื่น	 มาพร้อมไมโครโฟน

ที่มีฝาครอบชัดเจน	 เพียงคุณน�าปากเข้าไปจ่อไว้กับช่องไมโครโฟน	

ก็ปล่อยเสียงได้เต็มพลัง	 เชื่อมต่อเข้ากับ	 Controller	 Box	 ซึ่ง

คุณสามารถปรับระดับเสียง	 และ	 Echo	 ต่างๆ	 ได้หรือจะต่อ	 Box	 นี้ 

เข้ากับทีวี	 คอมพิวเตอร์	 มือถือ	 ล�าโพง	 หรือแม้กระทั่งหูฟังส่วนตัว 

อันนี้ก็ท�าได้เช่นกัน	 จ�าหน่ายแล้วผ่านเว็บไซต์	 Amazon	 ราคาเริ่มต้น 

ที่	5,150	เยน	หรือประมาณ	1,400	บาท

indent 
Watchcase 
เคส	 iPhone	 บอกเวลาแม้แบตเตอรีต่วัเครือ่งจะหมด	 

มาพร้อมกับนาฬิกาจริงที่ฝังไว้บนตัวเคส	 โดยม ี

แบตเตอรีข่นาดจิว๋เป็นพลงังานส�ารอง	 โดดเด่นมสีไตล์	 

มีให้เลือกหลากหลายแบบตามความชอบ	 รองรับทั้ง	 

iPhone	5,	5s,	6,	6+	ราคาอยู่ที่	$29	หรือประมาณ	

650	บาท

กล้อง	Action	Camera	ความละเอียด	5	ล้านพิกเซล	

ถ่ายวิดีโอ	720P	เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน	Bluetooth	

มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ เป็นเอกลักษณ์กับตัวการ์ตูน

ลายน่ารัก	 ให้ความยืดหยุ่นสูงบิดงอได้	 เพราะท�าจาก	

polyimide	resin	ใช้งานที่ใดก็ได้	ไม่ว่าจะเป็นแขน-ขา	 

จักรยาน	กระเป๋า	หรือเข็มขัด	พกพาสะดวก	ที่ส�าคัญ

กันน�้าได้	30	นาที	ความลึก	1	เมตร	ใครที่ชอบ	gadget	

แบบชิคๆ	ไม่ควรพลาดเจ้ากล้องตัวนี้

Flex	
Cam PiC 

Pop Stick 
คนรักการถ่ายภาพแบบเซลฟี่ต้องไม่พลาด	 Pop	 Stick	 ไม้	 Selfie	 

ที่สามารถบิดม้วนได้	 หรือจะบิดให้เป็นสายรัดข้อมือก็ท�าได้ง่ายดาย 

มีความยาวอยู่ที่	 60	 เซนติเมตร	 มีสีสันให้เลือกหลายสี	 แถมแข็งแรง

ทนทาน	 สามารถยึดกับสมาร์ทโฟนได้อย่างแน่นหนา	 ไม่หักงอ	

สนใจลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์	Pop	Stick	ได้เลย	

ที่	http://www.thepopstick.com/
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Horoscope

	 ราศีมังกร	
	 (14	มกราคม	-	12	กุมภาพันธ์)
เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ควำมคิดมำกเป็นพิเศษ ยิ่งงำนที่
ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สมองคุณจะท�ำงำนหนักมำก 
ระวังสุขภำพเกี่ยวกับสำยตำและควำมเครียด มีเกณฑ์
จะได้เดินทำงไกลไปต่ำงแดน ได้สัมผัสสังคมที่แตกต่ำง
จำกที่คุณเคยอยู่ กำรงำนเด่นชัด มีควำมก้ำวหน้ำ 
จะมีข่ำวดีในกำรเลื่อนต�ำแหน่ง ได้ขึ้นเงินเดือน 
หำกคิดจะศึกษำต่อมีเกณฑ์ดีมำก

	 ราศีกุมภ์	
	 (13	กุมภาพันธ์	-	13	มีนาคม)
ช่วงนี้ระวังของหำยให้มำกๆ อำจต้องเสียเงินในเรื่อง
ที่ไม่อยำกเสีย หรือเสียควำมรู้สึกกับคนรักหรือเพื่อนรัก  
ระวงัสขุภำพเกีย่วกบัระบบขบัถ่ำย หรอืได้รบัข่ำวไม่ค่อยดี 
เกี่ยวกับสุขภำพของคนที่คุณเคำรพนับถือ คุณจะได้รับ
ควำมส�ำเร็จในสิ่งที่รอคอย แต่คุณต้องพยำยำมหลีกเลี่ยง
ปัญหำต่ำงๆ ที่รุมเร้ำเข้ำมำ บำงทีเรื่องเล็กๆ อำจกลำย
เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมำได้

	 ราศีมีน	
	 (14	มีนาคม	-	12	เมษายน)
กำรงำนของคุณดูโดดเด่นเป็นพิเศษ มีควำมส�ำเร็จ 
ที่เกิดจำกควำมพยำยำม ได้รับกำรยอมรับจำกเจ้ำนำย
และเพื่อนฝูง จะได้พบกับมิตรใหม่น่ำรัก นิสัยดี ผิวขำว 
มีรอยยิ้มบนใบหน้ำเสมอ อำจมีเกณฑ์เดินทำงไกล 
เป็นช่วงที่คุณจะมีลำงสังหรณ์แม่นเป็นพิเศษ 

	 ราศีพฤษภ	
	 (14	พฤษภาคม	-	13	มิถุนายน)
สิ่งที่หวังไว้ไม่ได้เป็นไปตำมคำด แต่กลับได้ในสิ่งที่
ไม่คำดคิดมำแทน เป็นช่วงที่มีอุปสรรคเข้ำมำมำกมำย
และเกิดจำกตัวคุณเองเป็นหลัก ระวังจะขัดใจกับ
เพื่อนสนิท ด้ำนสุขภำพให้ระวังระบบกระเพำะและ
ล�ำไส้ กำรงำนจะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ใหญ่ใจดี 
อำจเป็นเจ้ำนำยหรือเพื่อนรุ่นพี่ จะมีกำรเริ่มต้น
ในธุรกิจกำรค้ำเกี่ยวกับกำรติดต่อกับคนต่ำงแดน 
หรือมีเกณฑ์กำรเดินทำงไปในต่ำงแดนในช่วงนี้

	 ราศีเมถุน	
	 (14	มิถุนายน	-	14	กรกฎาคม)
เป็นช่วงที่จะมีสิ่งมงคลเกิดขึ้นกับชีวิต สมหวังตำมที่
ตั้งจิตอธิษฐำนไว้ แต่อำจมีเหตุให้คุณต้องห่ำงจำก
บ้ำนเกิดเมืองนอน เพรำะชีพจรลงเท้ำต้องเดินทำง
ตลอด ด้ำนกำรงำนและธุรกิจส่วนตัวจะมีควำมก้ำวหน้ำ 
จะได้มิตรใหม่เป็นคนขำวบำงหน้ำตำดี ภูมิฐำน หรือ
มีควำมเป็นผู้ใหญ่ มีควำมสุขุมรอบคอบ เป็นคนจิตใจ
ดีมำก มีควำมจริงใจต่อผู้อื่น ให้กำรสนับสนุนคุณ
เป็นอย่ำงดี 

	 ราศีสิงห์	
	 (17	สิงหาคม	-	16	กันยายน)	
เป็นช่วงที่คุณจะโชคดีไปซะทุกเรื่อง ทั้งกำรงำน
จะส�ำเร็จตำมที่หวังไว้ ส่วนใครที่รอข่ำวดีเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนงำนจะไดัรับค�ำตอบที่น่ำพึงพอใจ จะได้รับ
เงินก้อนในช่วงนี้ด้วย เรียกว่ำมีควำมเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ 
ใครที่ท�ำงำนด้ำนกำรออกแบบทุกชนิดจะได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้คนรอบข้ำง 

	 ราศีกันย์	
	 (17	กันยายน	-	16	ตุลาคม)
จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ในที่ท�ำงำน ได้รับ
ควำมส�ำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง หำกคุณท�ำงำนที่ต้องติดต่อ
กับหน่วยงำนรำชกำรจะได้รับควำมส�ำเร็จจำกคนสูงวัย 
แต่อำจจะมีอุปสรรคบ้ำงในกำรกระท�ำหรือกำรตัดสินใจ
ของตนเอง มีเกณฑ์ได้เดินทำงไกลไปเที่ยวทำงน�้ำ 
หรือเดินทำงไกลในช่วงนี้ ควรขับรถอย่ำงระมัดระวัง
อำจจะโดนใบสั่ง และระวังค�ำพูดให้มำก 

	 ราศีตุลย์	
	 (17	ตุลาคม	-	15	พฤศจิกายน)
ช่วงนี้จะหวังอะไรไม่ค่อยเป็นไปตำมที่คำดไว้ แต่กลับ
ได้สิ่งที่ไม่ได้คำดหวัง ระมัดระวังเรื่องสุขภำพเป็นพิเศษ 
เช่น ควำมเครียด กระเพำะอำหำร ล�ำไส้ มีเกณฑ์
จะได้พบมิตรที่ดี มีควำมสมหวังในค�ำอธิษฐำนขอพร
เกี่ยวกับควำมรัก กำรเงิน คุณจะได้รับลำภผลเงินทอง
จำกควำมสำมำรถของคุณเอง แต่ให้ระวังเรื่องค่ำใช้จ่ำย
รบัเงนิก่อนค่อยใช้ ไม่ควรฟุม่เฟือยจนลมืนกึถงึค่ำใช้จำ่ย 
ที่จ�ำเป็น

	 ราศีพิจิก	
	 (16	พฤศจิกายน	-	15	ธันวาคม)
ช่วงนี้จะท�ำอะไรก็มีแต่ควำมส�ำเร็จ ปรำศจำกอุปสรรค 
มีข่ำวดีที่รอคอย มีเกณฑ์กำรเดินทำงไกล จะได้พบ
มิตรดีที่คุณถูกใจมำกๆ และอำจมีข่ำวมงคลจำกมิตร 
หรืออำจจะเป็นคุณนั่นเอง กำรงำนขอให้ตั้งใจท�ำหน้ำที่
ของคุณให้ดีที่สุด เพรำะจะมีผู้ใหญ่ให้กำรสนับสนุน
ให้โอกำสในกำรแสดงฝีมือ ท�ำให้คุณมีควำมก้ำวหน้ำ 
จะมเีกณฑ์เลือ่นขัน้ เลือ่นต�ำแหน่ง หรอืได้รบัเงนิเดอืนขึน้

	 ราศีธนู	
	 (16	ธันวาคม	-	13	มกราคม)
ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องกำรใช้จ่ำยให้ดี จะมีกำรจ่ำยเงินแบบ
ไม่ทันตั้งตัว ส่วนมำกจะหมดไปกับผู้อื่น ควำมสัมพันธ์
จำกมิตรภำพเก่ำๆ จะหวนกลับมำ ทั้งเพื่อนเก่ำ
หรือคนรักเก่ำ ระวังเรื่องกำรลงนำมบนเอกสำรต่ำงๆ 
ควรอ่ำนให้ละเอียดก่อน มิเช่นนั้นอำจจะมีปัญหำ
ในอนำคตได้ หำกคุณเคยมีคดีควำมเก่ำจะถูกน�ำมำ
ทบทวนใหม่ แต่จะผ่ำนพ้นได้โดยรำบรื่น

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558

	 ราศีเมษ	
	 (13	เมษายน	-	13	พฤษภาคม)
ช่วงนี้หำกคุณต้องกำรริเริ่มท�ำอะไรใหม่ๆ จะได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกมิตรผิวสองสี งำนจะมีอุปสรรคบ้ำง
แต่ไม่หนักหนำ ระวังปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนค�ำพูด 
และควำมคดิกบัคนใกล้ตวั รวมถงึระวงัในเรือ่งอบุตัเิหตุ 
เล็กๆ น้อยๆ จำกยำนพำหนะ ของร้อนและของมีคม
ควรหมั่นไปท�ำบุญ อำจได้รับกำรทำบทำมเกี่ยวกับ
เรื่องงำน คนโสดจะได้พบกับมิตรใหม่ที่ดีมีน�้ำใจ

หมายเหตุ: เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

	 ราศีกรกฎ	
	 (15	กรกฎาคม	-	16	สิงหาคม)
ช่วงนี้คุณจะมีควำมเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ดีมำก จะมี
เพื่อนฝูงห้อมล้อม มีญำติมิตรพร้อมหน้ำ บำงคนอำจ
มีข่ำวดีเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ ด้ำนกำรงำนให้ระวังศัตรู
หรือคู่แข่งใกล้ตัว คอยขัดขวำงให้คุณท�ำอะไรไม่รำบรื่น 
ระวังคนผิวสองสี รูปร่ำงสันทัดจะน�ำปัญหำมำให้คุณ
ช่วยแก้ บำงคนอำจมีกำรเปลี่ยนงำนหรือที่อยู่ หรือ
มีเกณฑ์เดินทำงไปต่ำงถิ่น 

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 กรกฎำคม 2558 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 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร NCHappy Home ฉบับที่ 79
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) 1/765 ซอยอัมพร 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

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 

“Gift Voucher Swensen’s มูลค่า 200 บาท” 
จากการร่วมเล่นเกมสนุกคิด ฉบับ 77 เมษายน-มิถุนายน 2558

(สงวนสิทธิ์ส�าหรับผู้ที่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยตนเอง

ที่ส�านักงานใหญ่ หรือส�านักงานขายโครงการเท่านั้น)

1. คุณปัณฑิตรำ สิริณรงค์กุล บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์

2. คุณปริศนำ อันทะชัย บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ 

3. คุณกนกพงษ์ เลิศวงศ์เผ่ำพันธุ์ บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์

4. คุณชมภูนุช คุปติวุฒิ บ้ำนฟ้ำลำกูน

เฉลยเกมสนุกคิด	ฉบับ	77
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What’s wrong!
สนุกคิด ฉบับนี้ ชวนสมาชิก NCHappy Home มาประลองสายตา 

หาสิ่งของที่ไม่ควรอยู่ในบ้าน แต่กลับมาอยู่ผิดที่ผิดทาง 

จ�านวน 5 อย่างในภาพนี้ 

5 ท่านที่ตอบค�าถามได้ถูกต้อง 
ลุ้นรางวัล Gift Voucher 
SF Cinema รางวัลละ 2 ใบ 
จ�านวน 5 รางวัล






