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TIME TO TEE OFF
ทะยานสู่เป้าหมายด้วยความสุข
ในแบบ จุลพยัพ ศรีกาญจนา







เรยีนท่านสมาชกิทีเ่คารพทกุท่าน

กลับมาพบกันอีกครั้งในวารสารราชพฤกษ์คลับฉบับนี้ ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เราได้
ทำาการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งดีๆ จากคำาแนะนำาและติชมของท่านสมาชิก เพื่อให้วารสารราชพฤกษ์คลับ
เป็นวารสารที่ให้ข้อมูลข่าวสารของคลับ รวมถึงสาระและความบันเทิงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยผมหวัง
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ในฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณจุลพยัพ ศรีกาญจนา สมาชิกราชพฤกษ์คลับ และนักธุรกิจชั้นนำาของ
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ด้วยความเคารพ

ชยัรฐั ชเูวสศริพิร
รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลบั

Dear esteemed members,

In this edition of the Rajpruek Club Magazine, I am pleased to announce improvements  
on magazine contents brought about from our members. We hope these changes will 
enhance our overall content and that they will create an even more enjoyable reading 
experience. The Rajpruek Club looks forward to receiving more of your comments in 
future to help us achieve the very best content for all of our members.

In this issue, Khun Chula-Payap Srikarnchana, a Rajpruek Club golf member and one 
of Thailand’s top businessmen, has given us the honour of sharing his life story and 
business perspectives, while all of our other columns remain with rich content. I would 
like to take this opportunity to inform you about our new membership card which can 
be renewed free of charge.

I wish you the very best for the upcoming Thai New Year or Songkran Festival as well 
as memorable and safe travels throughout.

Sincerely yours,
Chairat Chuvessiriporn
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JOURNAL
What’s happening in Thailand

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

Bangkok 
International 
Gift Fair & Bangkok 
International 
Houseware Fair 
2014 
19 - 23 เมษายน 2557 
BITEC บางนา
www.bigandbih.com 

กลับมาอีกครั้ งกับงานแสดง
สินค้า ของขวัญ และของใช้ของ

ตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน Thailand BIG & BIH 2014 พบหลากหลายสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกทั่วประเทศไทย โดยในปีนี้ได้ขยายขอบเขตงานให้กว้างขวางขึ้นเป็นงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกในอาเซียน

Turn Back Time with Tata
22 - 23 มนีาคม 2557
ROYAL PARAGON HALL
www.thaiticketmajor.com

มาร่วมย้อนเวลาไปกับสาวน้อยมหัศจรรย์  
อมิตา ทาทา ยัง เริ่มตั้งแต่ซิงเกิลแรกในลุค 
เด็กหญิงวัยใสกับท่าเต้นสุดกวนในเพลง ‘โอ๊ะโอ๊ย’ 
จนกลายเป็นสาวเปร้ียวแสบซ่าท่ี ‘Sexy Naughty 
Bitchy’ท่ีสุด พร้อมร่วมสนุกไปกับเพลงฮิต 
ในทุกอัลบ้ัมท่ีรับรองว่าทุกคนยังร้องตามได้ 
เป็นอย่างดี ในคอนเสิร์ตท่ีจะทำาให้คุณเต็มอ่ิม 
ไปด้วยความประทับใจไปตลอดกาล

The Circle Summer 
Bike Fest  
27 - 30 มนีาคม 2557 
THE CIRCLE ราชพฤกษ์
www.facebook.com/TheCircleSummerBikeFest 

เทศกาลจักรยานฤดูร้อนสำาหรับคนรักการปั่นที่
รวมทุกเรื่องราวที่น่าสนใจไว้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมพูดคุยบนเวที ลานกิจกรรม บูธขายของ
เกี่ยวกับจักรยาน เวทีแสดงโชว์ต่างๆ และการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรื่องจักรยาน สนามแข่ง พร้อมบริการ 
Bike Parking ที่จอดจักรยานพร้อมคนดูแล

Trang Music Festival
Songkran Party 
on The Beach 
14 เมษายน 2557  
ชายหาดราชมงคล ปากเมง จังหวัดตรัง
www.thaiticketmajor.com

เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดแรงที่สุดในภาคใต้ 
ครั้งแรกริมหาดทะเลตรัง  เริ่มต้นความสนุกด้วย 
Fun Foam Party ก่อนคูลดาวน์ด้วยบรรยากาศ
แสนโรแมนติกริมหาดยามเย็น คลอเสียงเพลง
ฟังสบายโดย แพรว คณิตกุล, วัชราวลี และเพิ่ม
จังหวะสนุกๆ จาก Musketeers, Room 39, 
Bedroom Audio และ Scrubb ก่อนปิดท้าย
ความมันสุดขั้วจาก Moderndog

โขน ศาลาเฉลมิกรุง 
ชุดหนุมาน
ทุกวันพฤหัสบด ีและวันศุกร์ 2557
โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลมิกรุง
www.thaiticketmajor.com

ในโอกาสเฉลิมฉลอง 80 ปี โรงมหรสพหลวง
ศาลาเฉลิมกรุง มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ 
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน 
ศาลาเฉลิมกรุง  ชุดหนุมาน  ข้ึน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และเผยแพร่นาฏศิลป์ช้ันสูงของไทย มาร่วม
สัมผัสกล่ินอายของนาฏยกรรมโบราณและสืบสาน 
ความเป็นไทย เปิดการแสดงทุกวันพฤหัสบดีและ 
วันศุกร์ ตลอดปี 2557
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UP TO DATE
World

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

1 Face Watch นาฬิกาดิจิตอลหน้าตาธรรมดา
ที่มีความพิเศษซ่อนอยู่ เพราะเมื่อสั่งซื้อนาฬิกา
ผ่านทาง 1facewatch.com รายได้ส่วนหนึ่ง 
จะถูกน�าไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทันที 
โดยการช่วยเหลือจะแบ่งออกตามสีของนาฬิกา 
คือ สีด�าช่วยผู้ป่วยมะเร็ง สีขาวช่วยเรื่องอาหาร 
สีแดงช่วยผู ้ป่วยเอดส์ สีขาว-แดงช่วยกาชาด  
สีขาว-เหลืองช่วยเรื่องน�้า สีชมพูช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านม สีเหลืองช่วยด้านการศึกษา และสุดท้าย 
สีฟ้าช่วยด้านสิ่งแวดล้อม

คอลเลกชั่นพิเศษตามธรรมเนียมจากโคคา-โคล่า 
ส�าหรับเทศกาลฟุตบอลโลก 2014 กับขวดไซส์มินิ
ขนาดเท่าพวงกุญแจที่มีให ้เลือก 18 ลวดลาย  
โดยได้แรงบันดาลใจจากธงชาติและเอกลักษณ์ของ
เจ้าภาพฟตุบอลโลกทีผ่่านมาในอดตีทัง้ 15 ประเทศ 

Polaroid 
Socialmatic Google’s  

Smart Contact Lens

Concept Car จาก BMW ที่ยืนยันแล้วว่าจะได้ยลโฉมช่วงปลายปี 2015 แน่นอน กับดีไซน์สปอร์ต 
เปิดประทุนพร้อมพลังไฮบริดระดับพรีเมียม ให้ความโฉบเฉี่ยวและหรูหราสมกับการรอคอยแน่นอน 

I8 Spyder

กล้องถ่ายภาพโพลารอยด์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสไตล์ 
อินสตาแกรม กับฟีเจอร์พิเศษที่พร้อมแชร์ภาพ 
ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันที ขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้ว 
ทัชสกรีน กล้องหน้า 14 ล้านพิกเซล กล้องหลัง  
2 ล้านพิกเซล และยังคงพิมพ์ภาพได้ทันทีตามคุณสมบัติ 
ดั้งเดิมของกล้องโพลารอยด์ แต่เพิ่มความพิเศษด้วย
เทคโนโลยี Zink Zero Ink ภาพแห้งทันทีที่ออกมา
และคมชัดเหมือนพริ้นต์จากคอมพิวเตอร์ มีให้เลือก 
2 สี ขาวและด�า

Coca-Cola World Cup 2014 
Mini Bottles

1 : Face Charity 
Watch

คือ อาร์เจนติน่า ญี่ปุ่น ชิลี แมกซิโก สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ อุรุกวัย เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ 
บวกกับประเทศเจ้าภาพในอนาคตอีก 3 ประเทศ 
ได้แก่ บราซิล รัสเซีย และกาตาร์

Google เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นคอนแทคเลนส์
ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยสามารถวัดค่าน�้าตาล
จากน�้าตาได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับน�้าตาล 
โดย Google ได้ใส่ชิปไร้สายขนาดเล็ก พร้อม
สัญญาณไฟ LED เพื่อแจ้งเตือนหากมีระดับน�้าตาล
เกินกว่าค่าที่ก�าหนด
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TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

UP TO DATE
Entertainment

2014 
GRAMMY 
Nominees
หนึ่งในอัลบั้มคุณภาพ ที่รวบรวมเพลงที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง
รางวัลแกรมมี่ครั้งที่ 56 กับ 18 เพลงสุดฮิต 
ที่ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาส�าคัญๆ 
อาทิ อัลบั้มแห่งปี,  เพลงแห่งปี,  ศิลปินหน้าใหม่ 
ยอดเยี่ยม ที่รับรองว่าต้องร้องตามได้แทบทุก
เพลงอย่าง  Locked out of Heaven  ของ 
Bruno Mars, Roar ของ Katy Perry, Blurred 
Lines ของ Robin Thicke ft. T.I. และ Pharrell 
Williams, Lego House ของ Ed Sheeran, Get 
Lucky ของ Daft Punk ft. Pharrell Williams 
และผลงานของสาวน้อยมหัศจรรย์ Lorde ใน
เพลง Royals

พดูเป็น เก่ง มัน่ 
สไตล์ หนงิ ศรยัฉตัร

เรื่องราวของ ‘สอง’ (บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว) ครู
คนใหม่ของโรงเรียนแสนห่างไกลความเจริญอย่าง 
‘โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สาขาเรือนแพ’ สิ่งเดียว
ที่พอจะช่วยคลายเหงาได้คือไดอารี่ที่ถูกลืมทิ้งไว้
ของ ‘แอน’ (พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์) ครูคน
เก่าที่เพิ่งย้ายออกไป ปีต่อมา แอนได้กลับมาสอน
ที่นี่อีกครั้งและพบไดอารี่เล่มเดิมที่ลืมทิ้งไว้ พอ
เปิดอ่านก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบกับลายมือของ
สองที่เขียนต่อจากสิ่งที่เธอเคยเขียนไว้ เรื่องราวจะ
เป็นอย่างไร เมื่อคนสองคนมีความคิดถึงให้กับคน
ที่ตัวเองไม่เคยเจอหน้ามาก่อน

เรื่องราวต่อจากที่  The Avengers  ทิ้งเอาไว้ เมื่อ 
สตีฟ โรเจอร์ส หรือกัปตันอเมริกาตกลงใจที่จะ
ต่อสู้และยอมรับกับบทบาทของเขาในโลกยุคใหม่  
พร้อมร่ วมมือกับ นาตาชา โรมานอฟ หรือ 
แบลควิ โดว์ ในการต่อสู้ กับศัตรู ใน เงามืดที่  
ทรงอ�านาจในวอชิงตันดีซี ขณะเดียวกันก็ต้อง
รับมือกับเพื่อนรักที่เขานึกว่าตายไปแล้ว แต่กลับมา 
ในรูปของ วิทเทอร์ โซลเยอร์ นักฆ่าที่ถูกล้างสมอง
และถูกอัพเกรดเป็นยอดมนุษย์ หนั งก� ากับ
โดย แอนโธนี และ โจ รุสโซ่

Amazing Asean เวยีดนาม

LISTENING WATCHING

READING

คดิถงึวทิยา Captain America: 
The Winter Soldier

หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา 
จีระแพทย์ พิธีการอีเวนต์เบอร์ 1  
เจ้ าของฉายา เจ้ าแม่ อี เวนต์   
จะมาเผยเคล็ด (ไม่) ลับของการ
พูดให้ประสบความส�าเร็จ ด้วย
ประสบการณ์การพูดกว่า 15 ปี 
พร้อมแนะน�าเทคนิคการแต่ง
หน้า แต่งตัว ท�าผม และอื่นๆ 
เพื่อเสริมความมั่นใจในการพูด 
เพื่อให้เห็นว่าการ ‘พูดเป็น’ และ 
‘พูดเก่ง’ สามารถสร้างโอกาสดีๆ 
และช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้ หาก

ต้องการมีความมั่นใจ พูดเก่งแบบมืออาชีพ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

ประเทศในกลุ่มอาเซียนอาจดูเป็น
สถานที่ใกล้ตัว แต่เชื่อว่าหลายคน 
คงยั ง ไ ม่ มี โ อก าส ได้ ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแบบ
เจ า ะ ลึ ก เ ท่ า ไ ร นั ก ไ ก ด์ บุ๊ ค ใ น
ซี รี่ ส์ Amaz ing Asean เล่ มนี้  
จ ะ พ า คุ ณ ไ ป สั ม ผั ส ค ว า ม ง า ม
ของประเทศเวียดนาม โดยแบ่ง
เนื้ อหาออกเป็น 11 หมวดหมู่   
ที่อ่านง่ายและครอบคลุมทุกเรื่อง
ราวน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น 10 เมือง 
น่าเที่ยว, 10 สถานที่ห้ามพลาด, 

10 เมนูเด็ด, 10 กิจกรรมห้ามพลาด ฯลฯ รับรองว่าหนังสือเล่มนี้รวบรวมไว้
อย่างครบครันเลยทีเดียว
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UP TO DATE
Club Calendar

CLUB CALENDAR FOR

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

MARCH 2014
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MON WED FRI SUNTUE THU SAT

Yoga #1  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft  
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Yoga #5  
(14.30-16.00) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #3 
(17.30-18.30)

Body Bum #1 
(10.00-11.00)
Chi Ball #5 
(11.00-12.30)
Body Exercise #2 
(18.00-19.00)

Body Bum #3 
(10.00-11.00)
Chi Ball #6 
(11.00-12.30 )
Body Exercise #4 
(18.00-19.00)

Body Bum #5  
(10.00-11.00)
Chi Ball #7 
(11.00-12.30)
Body Exercise #6 
(18.00-19.00)

Body Bum #7 
(10.00-11.00)
Chi Ball #4 
(11.00-12.30)

Body Bum #2 
(10.00-11.00)

Body Bum #4 
(10.00-11.00)

Body Bum #6  
(10.00-11.00)

Body Bum #8 
(10.00-11.00)

Body Exercise #1 
(18.00-19.00)

Body Exercise #7 
(18.00-19.00)

Body Exercise #5 
(18.00-19.00)

Body Exercise #3 
(18.00-19.00)

Yoga #6 
(14.30-16.00) 
Child Care #Handicraft  
(16.00-17.00)
Aerobic #5 
(17.30-18.30)

Yoga #7  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #7 
(17.30-18.30)

Yoga #8 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #1 
(17.30-18.30)

Yoga #4 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft  
(16.00-17.00)
Aerobic #2 
(17.30-18.30)

Yoga #3 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #8 
(17.30-18.30)

Yoga #2  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #6 
(17.30-18.30)
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CLUB CALENDAR FOR

APRIL 2014

MON WED FRI SUNTUE THU SAT

Yoga #1  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #3 
(17.30-18.30)

Body Bum #2 
(10.00-11.00 )

Yoga #5 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Yoga #2  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #5 
(17.30-18.30)

Body Bum #1 
(10.00-11.00)
Chi Ball #1 
(11.00-12.30)
Body Exercise #2 
(18.00-19.00)

Body Bum #2 
(10.00-11.00)

Body Exercise #3 
(18.00-19.00)

Yoga #6  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #6 
(17.30-18.30)

Yoga #7 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #8 
(17.30-18.30)

Body Bum #3 
(10.00-11.00)
Chi Ball #2 
(11.00-12.30)
Body Exercise #4 
(18.00-19.00)

Body Bum #4 
(10.00-11.00)

Body Exercise #5 
(18.00-19.00)

Yoga #3  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #7 
(17.30-18.30)

Body Bum #5  
(10.00-11.00)
Chi Ball #3 
(11.00-12.30)
Body Exercise #6 
(18.00-19.00)

Body Bum #6 
(10.00-11.00)

Body Exercise #7 
(18.00-19.00)

Yoga #4  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #1 
(17.30-18.30)

Yoga #8  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #2 
(17.30-18.30)

Body Bum #7 
(10.00-11.00)
Chi Ball #4 
(11.00-12.30)
Body Exercise #8 
(18.00-19.00)
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CLUB CALENDAR FOR

APRIL 2014

MON WED FRI SUNTUE THU SAT

Yoga #1  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #3 
(17.30-18.30)

Body Bum #2 
(10.00-11.00 )

Yoga #5 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Yoga #2  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #5 
(17.30-18.30)

Body Bum #1 
(10.00-11.00)
Chi Ball #1 
(11.00-12.30)
Body Exercise #2 
(18.00-19.00)

Body Bum #2 
(10.00-11.00)

Body Exercise #3 
(18.00-19.00)

Yoga #6  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #6 
(17.30-18.30)

Yoga #7 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #8 
(17.30-18.30)

Body Bum #3 
(10.00-11.00)
Chi Ball #2 
(11.00-12.30)
Body Exercise #4 
(18.00-19.00)

Body Bum #4 
(10.00-11.00)

Body Exercise #5 
(18.00-19.00)

Yoga #3  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #7 
(17.30-18.30)

Body Bum #5  
(10.00-11.00)
Chi Ball #3 
(11.00-12.30)
Body Exercise #6 
(18.00-19.00)

Body Bum #6 
(10.00-11.00)

Body Exercise #7 
(18.00-19.00)

Yoga #4  
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #1 
(17.30-18.30)

Yoga #8  
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #2 
(17.30-18.30)

Body Bum #7 
(10.00-11.00)
Chi Ball #4 
(11.00-12.30)
Body Exercise #8 
(18.00-19.00)
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UP TO DATE
Club News

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกและแขกรับเชิญที่ท�า Hole in One ได้ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ
Congratuations to all the members who scored the Hole in One at Rajpruek Club

31 / 8 / 2013 
Hole #16  126 Yards
Mr. Yasuhiko Harada 

(2nd from Left)

15 / 9 / 2013   
Hole #11  108 Yards
Mr. Mark Whitcarft (3rd from Left)

Guest of Mr. Gerald John Kania 

(2nd from Left)

14 / 9 / 2013

Hole #11  108 Yards
Mr. Boonmee Naweephab (Center)

Guest of Mr. Akrathep Gorowara (Left)

18 / 10 / 2013  
Hole #16  147 Yards
Mr. Pavat Sirison (2nd from Left)

05 / 12 / 2013 
Hole #11  140 Yards
Mr. Kanokphand Chulakasem 

(Left)

HOLE IN ONE

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

เนื่องจากนิตยสาร ราชพฤกษ์คลับ ฉบับเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2556 หน้า 29 ได้มีการลงข้อมูลผิดพลาด 
ขอแกไขตามรายละเอียดดังนี้
สนามแบดมินตัน : ไดรับการรับรองจาก 
สหพันธแบดมินตันนานาชาติ (BWF)
สนามสควอช : ไดรับการรับรองจาก 
สหพันธสควอชโลก (WSF)

จึงขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้

The November – December 2013 issue of the 
Rajpruek Club journal featured misinformation on 
page 29, for which we would like to make the 
following amendments:
The badminton court is certifi ed by the 
Badminton World Federation (BWF)
The squash centre is certifi ed by the World 
Squash Federation (WSF)

We apologise for this matter.

ประกาศ / ANNOUNCEMENT
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ราชพฤกษคลับ  ขอแจงการปรับอัตราใหมของ
งานบริการกอลฟ โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี  1 ตุลาคม 
2556 เปนตนไป 
คาแขกรับเช�ญ
วันอังคาร – วันศุกร                            
อัตราใหม่  ราคา 2,500 บาท (สุทธิ)
วันเสาร – วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ     
อัตราใหม่  ราคา 4,000 บาท (สุทธิ)
คารถกอลฟพรอมบร�การแคดด้ี   
อัตราใหม่  ราคา 1,500 บาท 
(ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)

Rajpruek Club - new golf guest fee 
and cart fee commencing 
on October 1, 2013.
GOLF GUEST FEE
Tuesday – Friday    
New rate (Baht) 2,500.-  net
Weekend and Public Holidays  
New rate (Baht) 4,000.-  net
CART FEE (included golf cart fee and caddy 

fee) New rate (Baht) 1,500.-
(Exclude VAT 7%)

ราชพฤกษคลับ ขอแจงการปรับคาบํารุง
รายเดือนอัตราใหมสําหรับสมาชิกกีฬา
ทุกประเภท ดังนี้

สมาชิกสามัญกีฬา
อัตราใหม่   ราคา  2,000 บาท
สมาชิกสมทบคูสมรส           
อัตราใหม่   ราคา  1,000 บาท
สมาชิกสมทบบุตร           
อัตราใหม่   ราคา    500 บาท
สมาชิกกีฬาระยะส้ัน           
อัตราใหม่   ราคา  3,000 บาท
(ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)
มีผลสําหรับ สมาชิกท่ีสมัครใหม 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556
และมีผลสําหรับสมาชิกปจจุบัน 
เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2557 เปนตนไป

Rajpruek Club – New rate 
of Monthly maintenance Fee 
for Sports Member
Sports Ordinary Member  
New Rate (Baht)  2,000.- 
Spouse      
New Rate (Baht)          1,000.- 
Child      
New Rate (Baht)               500.- 
Sports Special Member Term   
New Rate (Baht)          3,000.-
(Excluding Vat 7%)
Effective Date: New member / 
October 1, 2013
Existing member / April 1, 2014

ราชพฤกษคลับ ไดกําหนดจํานวนแขกรับเชิญใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของทานสมาชิก 
ในการเชิญชวนแขกรับเชิญมาใชสถานท่ีในการเลนกีฬา พบปะสังสรรคระหวางครอบครัวและเพ่ือน
สมาชิกดวยกันไดมากย่ิงข้ึน ดังน้ี
เดิม : สมาชิกทุกประเภท 1 ทาน เชิญแขกไดเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละไมเกิน  3  ทาน
ใหม : สมาชิกทุกประเภท 1 ทาน เชิญแขกไดเดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน  6  ทาน
 (ใน 1 เดอืนรายชือ่ของแขกรบัเชญิตองไมซํา้กนั)
โดยขอกําหนดการเชิญแขกรับเชิญใหมน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 
ท้ังน้ีราชพฤกษคลับ ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอด

Rajpruek Club is very pleased to inform the new number of guest to be invited by 
our members to use the facilities as follows:
Current : Up to 3 Guests / Once a month / Member
New : Up to 6 Guests each time / Twice a month / Member (Guests' name cannot be 
repeated within a period of one month)
This new Number of Guest will be in effective from January 1st, 2014. We thank you 
for your continued support and kind cooperation.

ราชพฤกษคลับ ไดดําเนินการออกบัตรสมาชิกรูปแบบใหม โดยทานสมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถ
ดําเนินการขอออกบัตรสมาชิกใหมดวยตนเอง โดยไมเสียคาใชจาย ไดต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2557 
จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ไดทุกวัน ยกเวนวันจันทรสําหรับอาคารกอลฟฯ 

สมาชิกกอลฟ ติดต่อได้ท่ี ห้องราชธีร์ 1 ช้ัน 1 อาคารกอล์ฟคลับเฮ้าส์
สมาชิกกีฬา ติดต่อได้ท่ี ห้องท�าบัตร หน้าห้องดูแลเด็ก
ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1.  สมาชิกลงทะเบียนและย่ืนแบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิก / แบบฟอร์มการขอสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์

(พร้อมส�าเนาทะเบียนรถ จ�านวน 4 คัน ต่อสมาชิกหลัก 1 ท่าน)
2. เก็บข้อมูลของลายน้ิวมือ ท่ีจะใช้ผ่านเข้า-ออกของประตูภายในคลับ
3. ถ่ายรูปเพ่ือติดลงบนบัตร   
4. รอรับบัตรสมาชิกใหม 

Rajpruek Club has launched new membership cards. Club members and associate 
members can renew their membership cards free of charge from 16th January 2014 
to 31st March 2014 every day, except Mondays at The Golf Club House
Golf members, please contact Rajateera Room 1, 1st fl oor Golf Club house
Sports members, please contact Membership Issue Point Children Area.

Renewal process;
1.  Member registers and fi lls out an updated membership form and a car park sticker form 

(copy of the car registry required. 4 cars are allowed per 1 member)
2. Member’s fi ngerprint  is recorded
3. Photograph is taken for member identifi cation on card  4. New membership card is issued

ฝายกีฬาและนันทนาการจัดโปรโมชั่น
สําหรับสมาชิกที่สมัครเรียนกีฬาเฉพาะบุคคล (Sports Private) มูลคา 4,000 บาทขึ้นไป
อภินันทนาการ Sports Guest Card 1 ใบ (มูลคา 500 บาท) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 
31 มีนาคม 2557 และ Sports Guest Card ใชไดถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

The Sports and Recreation Department is offeringa promotional price of 
THB4,000 for members who enrol in the Private Sports Training program 
between 1st January – 31st March 2014, inclusive of a complimentary Sports 
Guest Card (value THB500) which can be used until 30th April 2014.
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CLUB NEWS
Club Champion

ชมรมฟตุบอล ราชพฤกษ์คลบั จดัการแข่งขนัฟตุบอลลกี ประจ�าปี 2013  ซึง่จดัการแข่งขนัแบบเหย้าและเยอืน โดยเชญิผูต้ดัสนิจาก
สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ มาเป็นผูค้วบคมุการแข่งขนั ท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ตม็ไปด้วยความสนกุสนาน

ครืน้เครง และปิดฤดกูาลด้วยผลการแข่งขนัดงันี ้อนัดบั 1 ทมีสแีดง อนัดบั 2 ทมีสฟ้ีา อนัดบั 3 ทมีสขีาว และอนัดบั 4 ทมีสเีขยีว

Rajpruek Football League 2013

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ
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•ผูชนะเลิศ : คุณระยอง สาหร่าย (ที่ 2 จากซ้าย) •ผูชนะเลิศ : คุณจันทาภา ท่าห้อง (ที่ 2 จากซ้าย)

ทวัร์นาเมนต์ส�าคญัของราชพฤกษ์คลบั 
ซึง่มสีมาชกิลงชงิชยัทัง้หมด 14 ท่าน การแข่งขนั

เป็นไปอย่างเข้มข้น และสดุท้าย 
Senior Club Championship กไ็ด้ผูช้นะเลศิคอื 

คณุระยอง สาหร่าย และ คณุจนัทาภา ท่าห้อง 
เป็นผูค้ว้าชยัชนะส�าหรบั Ladies Club 

Championship ไปครอง

Senior / Ladies Club Championship

Ladies Club Championship | Sunday 22nd September, 2013

Senior Club Championship | Sunday 22nd September, 2013

Name

Name

No.

No.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1       2      3      4      5      6      7      8      9

1       2      3      4      5      6      7      8      9

10    11     12     13     14    15     16     17     18

10    11     12     13     14    15     16     17     18

IN GROSS

Ms. Junthapa Thahong

Mr. Rayong Sarai

Mrs. Luckvilai Simaratana

Gen. Wichar Siritham

Mrs. Anna  Dahlen

Mr. Krit  Kulsuppaisarn

Mrs. Aree Sumetchotimaytha

Mr. Supoj Thammaraks

M.L. Saksiri Kridakorn

Mr. Gunnar Dahlen

Mr. Panja Senadisai

Mr. Narratchai Leeraphante

H.E. Vikrom Koompirochana

7      6      5      3       7      5      7      4      4     48

4      5      5      4      7      5      6      3      5     44

6      6      6      4      4      5      6      3       5    45

6      7      6      3      4      4      5      4      4     43

5      8      8      4      5      6       7      3      5     51

4      6      7      2      6      5       5      3      5     43

9      8      5      5      5      6       6      3      7     54

5      6      4      4      6      4      5      4      4     42

3      6      5      4      5      5       7      2      6     43

5      7      5      4      5      5       4      4      4     43

5      7      6      4      6      5       5      3      5     46

6      7      4      3      5      5       8      5      3     46

5      8      5      5      5      5       7      4      8     52

5      8      6      4      9      5       8      3      6     54

4      5      4      3      4      4      5      3      4     36

4      5      4      3      4      4      5      3      4     36

HCP

HCP

NET

NET

RANK

RANK

4      3      5      3      5      4      3      5      4     36

4      3      5      3      5      4      3      5      4     36

4      4      5      3      6      5      2      5       8     42

4      3      6      3      5      4      5      6      5      41

4      3      7      5      5      5      4      5       7     45

4      4      7      3      6      6      3       7     5      45

5      4      8      4      5      6      4      14     6     56

6      3      4      3      7      3      3       5      5     39

5      4      8      4      7      8      4       8      7     55

4      2      7      5      6      5      3       5      7     44

6      3      7      5      6      4      4      4      6     45

5      3      5      4      7       5      4      6      7     46

6      4      6      3      6       6     3       7      5     46

5      4      6      4      5       6     4      5      6     45

5      4      7      3      7       5     4       5      4     44

6      4      6      2      5       5     3       7      5     43

72

90

90

107

109

72

85

88

82

86

88

89

92

91

96

97

14

12

18

18

11

14

7

11

12

11

14

12

14

11

76

78

89

91

74

74

75

75

76

78

78

79

82

86

1

2

3

4

OUT

OUT IN GROSS

Mr. Damnoen Kaewthawee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hde

Hde

Par

Par
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CLUB NEWS
Club Champion

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

การแข่งขนั Interclub Friendship 2013 ทีจ่ดัเป็นประจ�าทกุปีระหว่าง สนามราชพฤกษ์คลบั และ สนามกอล์ฟ รอยลั เจมส์ โดยในปีนี้
ราชพฤกษ์คลบัเป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขนัจบลงด้วยสกอร์ 6 ต่อ 4 โดยสนามกอล์ฟ รอยลั เจมส์ คว้าชยัชนะไปครอง

Interclub Friendship 2013
Rajpruek Club VS Royal Gems
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Interclub Friendship Golf Competition
Rajpruek Club  vs  the Royal Gems Golf Club

Sunday 27th October, 2013 at Rajpruek Club

RESULT

3 &2
Rajpruek Club Rajpruek The Royal Gems Golf Club

M.L.Saksiri Kridakorn

Mr.Thalerngchai Suwannamai

Mr.Boonkit Jitngamplang

Mr.Warayuth Sermsaksakul

3 & 1
Rajpruek Club Royal Gems The Royal Gems Golf Club

Mr.Rathachat Siripanich

Mr.Jongjin Ratanaungkool

Dr.Siroj Kanjanapanjapol

Mr.Chalermphol Assakul

4 & 3
Rajpruek Club Royal Gems The Royal Gems Golf Club

Mr.Gunnar Dahlen

Mrs.Anna Dahlen

Mr.Pitipat Muanthongjen 

Mr.Chalermtossapol Charernsook

2 & 1
Rajpruek Club Royal Gems The Royal Gems Golf Club

Mr.Wirach Sukkawirach

Mr.Saroj Somchai

Gen.Praparn Nilwong

Mr.Thanan Soraj

2 & 1
Rajpruek Club Royal Gems

Royal Gems

The Royal Gems Golf Club

Mr.Tripop Limpapath

Mr.Montri Wanna

Mr.Tanet Hongsuchon

Gen.Suebsan Dardaranasa

5 & 4
Rajpruek Club Rajpruek The Royal Gems Golf Club

Mrs.Luckvilai Simaratana

Mr.Somchai Bencharongkul

Mr.Dentongchai Siripolpaiboon

Mr.Samart Iyavarakul

2 & 0
Rajpruek Club Royal Gems The Royal Gems Golf Club

Mr.Damnoen Kaewthawee

Mr.Suchart Manomayangoon

Mr.Anan Puakpiboon

Mr.Wasorn Daothongprasert

1 UP
Rajpruek Club Royal Gems The Royal Gems Golf Club

Mr.Panja Senadisai

Mr.Pakorn Matrakul

Mr.Pornsit Sriorathaikul

Mr.Kosit Kasemkittisak

5 & 4
Rajpruek Club Rajpruek The Royal Gems Golf Club

H.E.Vikrom Koompirochana

Mr.Rayong Sarai

Mr.Raphirath Thamkongka

Pol.Gen.Rapeepat Palawongse

6 & 5
Rajpruek Club

Rajpruek Club

Rajpruek The Royal Gems Golf Club

The Royal Gems Golf Club

Mr.Krit Kulsuppaisarn

Mr.Narratchai Leeraphante

Dr.Suthipong Sukhakul

Mr.Thawatchai Dachoponchai

4 6
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SOCIAL & EVENTS

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

ราชพฤกษ์คลับจัดกิจกรรมวันเด็กให้คุณน้อง 
คุณหนูร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น 
เครื่ อ ง เล่น G iant S l ider ซุ้ ม เกม จับสลาก 
รับของรางวัล และร่วมประกวดแต่งกายชุด Asean  
พร้อมอาหารว่างแสนอร่อย นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ดนตรีจาก วง ‘Neighbor’ โดย ด.ช.ปัณฑ์ เถาสุวรรณ
(น้องข้าวปั้น) ด.ช.ปุณฑ์ เถาสุวรรณ (น้องข้าวจ้าว)  
ด.ญ.อาริศา ทรัพย์เจริญ (น้องริศา) ด.ญ.เจณิกา 
ทรัพย์เจริญ (น้องเจนี่ ) และ การแสดงบนเวที 
‘ ข อ ใ จ แ ล ก เ บ อ ร์ โ ท ร ’ โ ด ย ด . ญ . ณั ฐ ธั ญ  
อัศวเทววิช (น้องมิคกี้), ด.ญ.จิภัสสร เล้าลือชัย  
(น้องเฟรช), ด.ญ.ธันยพร ชัยโรจน์ (น้องแบม)
การแสดงไวโอลิน โดย ด.ช.กันตชิน พยุงวาทเศรษฐ์ 
(น้องกัน), ด.ญ.ญาณิศนันท์ ภัทรพลาพันธ์ (น้องมิลล่ี) 
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน

Children’s Day 
@ Rajpruek Club
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บริษัท Sports and Recreation Management 
Co., Ltd. บริหารธุรกิจกลุ่มสนามกอล์ฟและกีฬา
ในเครือ TCC Group เปิดธุ รกิจใหม่ ในชื่ อ 
Rajpruek Flora ด�าเนินธุรกิจรับจัดดอกไม้ 
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณ 
ราชพฤกษ์คลับ ในโครงการ North Park โดยได้
รับเกียรติจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธาน
คณะกรรมการราชพฤกษ์คลับ เป็นประธาน
ตัดริบบิ้นเปิดงานในครั้งนี้

Love
    &

         Romance
Best WishesCongratulations

Rajpruek 
Flora
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Warm Welcome
คุณประธาน โปษยะนันทน์ รองผู้จัดการทั่วไป  
สายงานอาหารและเครื่องดื่ม ราชพฤกษ์คลับ 
ให้การต้อนรบั คณุวุน้เส้น - วริฒิพิา ภกัดปีระสงค์ 
พร้อมให้สมัภาษณ์ประวตัคิวามเป็นมาและแนะน�า
เมนไูฮไลต์ของห้องอาหารจนี หม่าน ฟู ่หยวน ใน
รายการ 108 Living ซึ่งออกอากาศทางททบ.5  
ทกุวนัอาทติย์ เวลา 09.20-9.50 น.

ชมรมแบดมินตัน ราชพฤกษ์คลับ จัดการแข่งขัน
แบดมนิตนักระชบัมติรกบัทมีโนเนม ในบรรยากาศ
คกึคกัสนกุสนาน โดยผลการแข่งขนั ราชพฤกษ์คลบั 
คว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน 61 ต่อ 29 เกม

Friendly Match

Bridge  
Club's Activity
ชมรมบริดจ์ราชพฤกษ์คลับ จัดสัมมนาในหัวข้อ 
‘ออมเงนิอย่างไร?...ให้รวย’ โดย ดร.วรีพงษ์ ชตุภิทัร์ 
ผูแ้ต่งหนงัสอืเรือ่ง ‘รวยหุน้ใน 30 วนั’ และ ‘รวยหุน้ 
กบั 7 เมกะเทรนด์’ ณ ห้องเมต้า 1 ราชพฤกษ์คลบั 
ซึง่ได้รบัความสนใจจากสมาชกิเป็นอย่างดี

Happy Anniversary
คณุชาญ บลูกลุ มอบช่อดอกไม้เพือ่แสดงความยนิดี
กบั คณุอนรุธุ - คณุฐาปน ี ว่องวานชิ ในโอกาสวนั 
ครบรอบแต่งงาน ณ ห้องอาหารจนี หม่าน ฟู ่หยวน 
ราชพฤกษ์คลบั

Interclub Badminton Championships 2013 
ชมรมแบดมินตัน ราชพฤกษ์คลับ จัดการแข่งขัน Interclub Badminton Championships 2013 กับ 
3 สโมสร ผลการแข่งขนั อนัดบั 1 Sports City อนัดบั 2 Piyarom Sports Club อนัดบั 3 The Racquet Club 
และอันดับ 4 Rajpruek Club

SOCIAL & EVENTS

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

Charity Game
ชมรมว่ายน�้าราชพฤกษ์คลับ จัดกิจกรรมว่ายน�้า 
การกศุลเพือ่มอบเงนิบรจิาคแก่สภากาชาดไทย
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COVER STORY

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล | PHOTO: รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล
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“ตามไลฟสไตลผมเปนคนทีไ่มถงึกบัซเีรยีสในเรือ่งของเปาหมายทีต่องกดดนั
หรอืบบีตวัเองมากๆ เหตทุีเ่ราพอเขาใจเรือ่งนี ้ เพราะคดิวาตวัเองกผ็านเรือ่ง
ตางๆ มาพอสมควรแลว และทายทีส่ดุไมวาจะเปนเรือ่งธรุกจิ เรือ่งสวนตวั 
ครอบครัว มีสวนหนึ่งเปน Faith ซึ่งถูกกําหนดไวแลวโดยอะไรบางอยาง 
ยงัไงคณุกห็นไีมได”

คณุจลุพยพั ศรกีาญจนา ประธานคณะกรรมการ บรษิทัเอเชยีประกนัภยั 1950 
จาํกดั (มหาชน) ตอบคาํถามแรกของเราแบบเปนกนัเอง ทามกลางบรรยากาศ
สบายๆ ในบายวนัหนึง่ทีร่าชพฤกษคลบั

“I don’t push myself too hard when it comes to objectives that 
require too much pressure because I think I’ve been through a 
lot of that already. At the end of the day, no matter if it’s a 
business, personal or family issue, we are all a part of a faith that 
is something you can’t really walk away from.” 

Khun Chula-Payap Srikarnchana, President & Managing Director of 
Asia Insurance 1960 Public Company Limited amicably gave an 
answer to our question one afternoon at Rajpruek Club.

TIME TO 
TEE OFF
ทะยานสูเปาหมายดวยความสุขในแบบ 

จุลพยัพ ศรีกาญจนา
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Having Fun & Reaching Goals
การทําธุรกิจในสไตลของคุณจุลพยัพเต็มไปดวย

สสีนัในแบบทีต่วัเขาเปน และแนนอนวาสิง่ทีข่าดไมได
คอืความสนกุ

“ในสวนของการวางเปาหมายธรุกจิแนนอนวาเรา
ก็ตองวางเปาหมายการเจริญเติบโตตางๆ ทั้ง Vision 
Mission กว็ากนัไป เชน บรษิทัฯ ผม เอเชยี อนิชวัรนัส 
หนึ่ง คือคนไมคอยรูจัก คือผมไปเทคโอเวอรบริษัทนี้
มาได 9 ปแลว แตเดมิครอบครวัผมกท็าํธรุกจิประกนัภยั
มาโดยตลอดผมก็สืบทอดเจตนารมณ เริ่มตนใหม
แบบเกือบๆ ศูนยเลย แนนอนวาเราก็ตองมีเปาหมาย
วาตองการอะไรสําหรับธุรกิจประกัยภัย ยกตัวอยาง 
เปาหมายของผมคงไมตองการที่จะเปนอันดับหนึ่ง
หรือมียอดขายสูงที่สุดมีสาขาหรือเครือขายใหญที่สุด
ในอาเซียน คงไมใชแบบนั้น และเนื่องจากเราอยูใน
ธุรกิจนี้ตั้งแตรุนคุณพอ ก็มองวาธุรกิจประกันภัยเปน
ธรุกจิทีน่าเบือ่ทีส่ดุ เชยทีส่ดุ ไมมแีฟชัน่ ไมมไีลฟสไตล 
ไมมีกระแส เปนอะไรที่นาเบื่อมาก (ลากเสียงยาว) 
ไมสนุก ไมเอ็นจอยอะไรเลยทั้งสิ้น ทีนี้พอถามวา
เปาหมายคอือะไร เปาหมายกค็อืตองการทาํใหประกนัภยั
ไมนาเบือ่ใหเปนรปูธรรม บางคนพอไดยนิคาํวาประกนั
ภยัอะไรพดูแตเรือ่งตายๆ เจบ็ๆ อบุตัเิหต ุเรากจ็ะบอก
วาไมใช เราตองการทาํใหประกนัภยัเปนเรือ่งไมนาเบือ่ 
เปนเรื่องงายๆ เปน Consumer Product ที่พวกคุณ
ก็เขาใจไดนี่คือเปาหมายที่ผมวางไว คือผมไมไดมองที่
ยอดขาย แตผมตองการเปลี่ยนความรูสึกของการ
ประกันภัย และทายที่สุดคือประกันภัยตองเปนอะไร
ที่มีนวัตกรรมใหมๆ เหมือนอยางโทรศัพทมือถือที่มี
นวัตกรรมแทบจะตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่ผมตองการทํา

อยางบรษิทั เอเชยี อนิชวัรนัส กเ็ปนบรษิทัแรกใน
ประเทศไทย ทีค่ดิคนการประกนัรถยนตชือ่ 3 Plus เปน
ทีแ่รกทีเ่ดยีวในประทศไทย แลวเรากไ็ดรบัรางวลั Gold 
MAT Award สดุยอดแคมเปญการตลาด อนัดบัหนึง่ของ
เมอืงไทยจากสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เมือ่ 4 ป
ทีแ่ลว ตอนนีค้นพดูวา 3 Plus แตไมรูหรอกวาโดย เอเชยี 
อนิชวัรนัส นีแ่หละคอืเปาหมาย แตถามวาซเีรยีสมากไหม 
กไ็มถงึขนาดนัน้นะครบัเพราะการคดิอะไรพวกนีอ้อกก็
ตองใชเวลา เพราะประกนัภยัเปนอะไรทีเ่กีย่วกบัตวับท
กฎหมาย จะทาํอะไรปปุปบขึน้มากไ็มไดงายขนาดนัน้
นีค่อืเปาหมายทีจ่ะบอกวามาโดยสถานการณกใ็ช เพราะ
เรามองวาเราไมมทีางสูกบับรษิทัเกาแก 50-60 ป นอกจาก
คณุตองเปนคนใหม คดิใหม ไมงัน้ไมมทีาง นีค่อืเปาหมาย
ทีค่ดิไววาเราจะทาํธรุกจินีไ้มใหนาเบือ่ ใหมไีลฟสไตล 
มคีวามสนกุ และใหคนกลาวถงึ”

The Best Results
สวนหนึ่งในความสําเร็จของคุณจุลพยัพมาจาก

ความเชือ่มัน่และซือ่สตัยตอสิง่ทีต่วัเองทาํ การทาํสิง่ใด
ดวยความรกัและเปนตวัเองอยางแทจรงินอกจากจะพบ
ความสาํเรจ็แลวยงันาํไปสูความสขุอกีดวย

“ผมอยากเหน็บรษิทัฯ นีเ้ปนอยางทีต่วัผมเปน ผมไมใช
นกัวชิาการ ไลฟสไตลเปนคนชอบสนกุสนาน รกัเพือ่น ไม
ซเีรยีส บางคนบอกวาผมเปนคนตลก เฮฮา มมีขุตลอดเวลา
และลาสดุทีย่ิง่ทาํใหรูสกึวาเรามาถกูทางแลวคอืเรือ่งเพือ่น 
มาคดิดอูายตุอนนี ้ 56 ป ถาเปนราชการกเ็หลอือกี 4 ป
จะเกษยีณ คณุคดิวาจะมเีปาหมายอะไรไดอกีนอกจากการ
มสีงัคมเพือ่นฝงู เพราะอยางอืน่กพ็อจะมคีรบอยูแลว 
ผมตองการเพือ่นทีพ่อเจอกนัแลวไมตองพดูถงึเรือ่งธรุกจิ
หรอื ผลประโยชน แลวพอดมีโีอกาสไดไปเรยีนวทิยาลยั
ตลาดทนุ หรอื วตท. รุนที ่16 ทกุครัง้ทีม่าตรงนีรู้สกึมคีวาม
สขุเปนบาเลย ไมนาเชือ่ (ยิม้กวาง) สิง่ทีไ่ดมาจนถงึเดีย๋วนีก้็
คอืเพือ่น ไมวาคณุจะเปนอะไร ยศใหญขนาดไหนกแ็ลวแต
พอมาเจอกนักส็นกุสนานมาก และไมมกีารถามเรือ่งธรุกจิ
กนัเลย เปนอะไรทีเ่ปลีย่นชวีติเรามาก เปนความสขุมากๆ
ดวยอายขุนาดนี ้ทาํใหลมือารมณทีแ่บบซมึๆ เบือ่ๆ ไมมี
อะไรทาํ ชวีติงัน้ๆ ตอนนีส้นกุขึน้มาทนัที

แลวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมาผมไดไปเรียนอีก
หลักสูตรหนึ่งคือวปอ.หรือวิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร ผมเปนรุนที่ 56 คือรุนลาสุด ทั้งหมดมี 
300 คน ก็ไดเรียนรูชีวิตอีกแบบหนึ่ง ไดพบเจอเพื่อน
จากหลากหลายอาชพีที่อาจไมมโีอกาสไดเจอถาไมได
เขามาตรงนี้ เชน ทหาร 3 เหลาทัพ ขาราชการระดับ
รองอธิบดีหรือตุลาการ และเหมือนเดิมคือหัวโขน
ที่ใสอยูจะถูกถอดออกหมด ซึ่งนารักมาก ผมวานี่เปน
กาํไรชวีติทีส่ดุเลย นีก่ค็อืเปาหมายทีผ่มพดูถงึ และอกี

การดแูลตวัเองของผม แนนอน
ทีส่ดุคอืการเลนกฬีา ผมวามนั
เปนสตูรสาํเรจ็ แตบางคนบอก
วาเลนกอลฟแลวทาํใหเครยีด

กวาเดมิ ผมวาเปนคนละ
รปูแบบกนั เปนความสนกุ 

ทาทาย อยากเอาชนะ
กบัสกอรหรอืเกมใหดขีึน้ 
คอืพอไดเลนกฬีาแลว

จบเลยไมตองคดิเรือ่งอืน่แลว

Having Fun & Reaching Goals
The business ideal of Khun Chula-Payap is 

reflective of his personality; lively and filled 
with joy. He explained that every business has 
its goal and growing up in the insurance industry, 
his goal isn’t necessarily to be the biggest in 
the market since this line of business is very 
old fashioned, has no style, no trend and no 
fun. His goal in improving insurance concepts 
is to create a revolutionary and innovative 
consumer product that supersedes the initial 
misfortune. 

Asia Insurance is the first company to come 
up with the 3 Plus campaign which secured the 

company a Gold MAT Award from the Marketing 
Association of Thailand 4 years ago. He also 
explained that to battle with other life 
insurance corporations is impossible, and it is 
therefore necessary to be creative to achieve 
business goals.

The Best Results
What brings Khun Chula-Payap his success 

is the honesty and belief that he puts into 
the work he is so passionate about. The way 
he sees the company is the way he sees 
himself: aiming to have good companions to 
share non-business-related time with. He has 
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อยางงายๆ คือการเปนคนดีในสังคมแลวคุณจะมี
เพื่อนดีๆ ที่อยากคบคุณ แคนี้เลยครับ ไมตองเกงดวย 
เปนคนดีมันตอบโจทยทั้งหมด ถาจะสอนลูกก็บอกให
เปนคนดี อยางอื่นคิดเองได ผมตองการชีวิตที่มีความ
สุขมากกวาชีวิตที่มีเงินทอง ชีวิตที่มีเพื่อนมีครอบครัว
แบบนี้เปนความสุขที่สัมผัสได และสุขภาพนี่แนนอน 
แคนี้ เราจะตองการอะไรอีก”

Inside to Outside
ถงึแมจะมธีรุกจิทีต่องบรหิาร แตอารมณทีด่บีวกกบั

การดูแลตัวเองจึงเปนเคล็ดลับที่ทําใหคุณจุลพยัพ
ดสูดชืน่อยูเสมอ

“การดูแลตัวเองของผม แนนอนที่สุดคือการเลน
กฬีา ผมวาเปนสตูรสาํเรจ็ แตบางคนบอกวาเลนกอลฟ
แลวทําใหเครียดกวาเดิม ผมวาเปนคนละรูปแบบกัน 
เปนความสนกุ ทาทาย อยากเอาชนะกบัสกอรหรอืเกม
ใหดขีึน้ คอืพอไดเลนกฬีาแลวจบเลยไมตองคดิเรือ่งอืน่
แลว ยิง่ถามกีวนกย็ิง่สนกุ ชวยคลายเครยีดไดเปนอยางดี 
และอีกอยางที่ชอบก็คือรถ ที่เปนประธานชมรม 
Maserati Club Thailand จรงิๆ กไ็มไดมอีะไรมาก

คือชอบเปนการสวนตัวเหมือนผูชายสวนใหญที่ชอบ
ความสวยงามของรถยนต ชอบมาตัง้แตเดก็ๆ ชอบมากๆ 
ดูไดทั้งวัน สามารถนอนในรถไดเลย ที่ชอบยี่หอนี้
เพราะผูกพันกับประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนดวย
พระองคพรีะฯ (พระวรวงศเธอพระองคเจาพรีพงศภาณเุดช) 
ทานเปนคนไทยคนเดยีวทีใ่ชรถนีข้บัแขง แลวยีห่อนีก้็
หายไปเลยจนกลับมาอีกครั้งในเมืองไทยและผมไดมี
โอกาสทดลองขบักเ็ลยชอบ แตผมไมชอบขบัรถเรว็นะ 
ชอบดดูไีซนของรถมากกวา 

และผมตองออกตัวหนอยวาผมเปนคนใหความ
สาํคญักบัรปูลกัษณ อาจจะไมถงึขัน้ทาครมีแบบผูหญงิ 
แตกไ็มไดปลอยตวัจนดแูกดแูย คลายๆ ทีเ่คาเรยีกวา
พวก Metro ประมาณนี ้แลวกใ็ชชวีติใหสนกุสนาน ไม
เครงขรมึ ถาเมือ่ไรทีเ่ปนแบบนัน้คอืไมใชเรา คอือะไรที่
ทาํแลวเครยีดกอ็ยาทาํ เรากอ็ยากดดูใีหสมกบัวยั ไมดู
แกดโูทรม ทีส่าํคญัถาสขุภาพจติดรีางกายกจ็ะดไีปดวย”

Renovation of Rajpruek Club
หลังจากหางหายการเลนกอลฟไปเปนเวลานาน

เนื่องจากปญหาบาดเจ็บบริเวณเขาเมื่อกลับมาที่
ราชพฤกษคลบัอกีครัง้คณุจลุพยพัไดบอกความประทบัใจ
ใหเราฟงตัง้แตกาวแรกทีเ่ขามาถงึ

“สวยมากครับดูแกรนดเลยผมยังไมคอยรูเลยวา
อะไรอยูตรงไหนเพราะเคยมาเลนตัง้แตสมยักอนนํา้ทวม
อยางหองอาหารนี่ก็ใหญยักษไมเคยรูเลยวามีแบบนี้ 
ดนีะ สวยด ีผมชอบ ผมหยดุเลนไป 3 ป ไปผาเขาพอกลบั
มาเลนอีกครั้งสภาพสนามดีมาก เดี๋ยวอาจจะชวน
ลูกสาวมาดูสปอรตคลับดวย เพราะ Facility ที่นี่ก็
หรหูราและครบครนันาใช ไปมากส็ะดวกดวยครบั”

many friends from the Capital Market 
Academy and the National Defence College 
of Thailand whom he is on jocular terms with 
despite some of them being senior government 
and Thai army officers. He asserts that a life 
filled with happiness from family and friends 
is all he needs.

Inside to Outside
Although he has to look after a blue chip 

corporation, he always strives to retain his fresh 
look by dedicating some of his time to sports. 
He told us that some people see golf as an overly 
competitive sport that burdens players with too 

much pressure; but he thinks otherwise. Apart 
from golf, Khun Chula-Payap currently holds the 
title of President of the Maserati Club Thailand 
due to his passion for cars that he has had since 
a young age. He said that personal appearance 
is something he considers to be important, but 
should not be overdone; just don’t let yourself 
look too worn out.

“It’s a little bit like a metrosexual lifestyle, 
cheer yourself up and live your life happily. 
I’m not myself when I get in a worried state. 
Don’t do whatever brings you negative 
emotion if you want to maintain your good 
looks at this age. This also enhances your 
mental health.”

Renovation of Rajpruek Club
After keeping off the green for a while due to an 

injured knee, Khun Chula-Payap has returned to the 
Rajpruek Club. He described his feelings since upon 
taking his first steps back onto the club premises: 
“It’s beautiful and grandiose. I’m still not quite sure 
where everything is because I haven’t been here 
since before the big flood. The spacious restaurant 
for example; I had never expected it to be this huge! 
I stopped playing golf for 3 years to take care of my 
knee after my operation. Now I’m back and the 
green looks even better. I may invite my daughter 
to check out the sport club as well because it really 
is great, the facilities here are comprehensive. On 
top of all that commuting here is convenient.”
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DID YOU KNOW?
BEAUTY : BEAUTY 

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

ห้องฟิตเนสของราชพฤกษ์คลับมีเครื่องบริหาร 
Cardio รุ่นใหม่ คือเครื่อง AMT (Adaptive 
Motion Trainer) พร้อมทีวี on board   
ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้สมาชิกเพลิดเพลินกับ
การเล่นฟิตเนสอย่างเต็มที่ ด้วยการจำาลอง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แบบเสมือนจริง ไม่ว่า 
จะเป็นนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ปารีส ฯลฯ ช่วยให้ 
สมาชิกออกกำาลังกายได้สนุกและนานยิ่งขึ้น

Rajpruek Club’s fitness centre has 
installed a brand new AMT (Adaptive 
Motion Trainer) Cardio which comes 
with the most up-to-date technology  
on board screen that simulates and 
displays the beautiful sceneries of New 
Zealand, Australia, Paris etc. offering 
members an explorative exercising 
experience.

สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ มีเครื่องยืดกล้ามเนื้อ (Stretching)  
ให้บริการนักกอล์ฟสำาหรับก่อนและหลังออกรอบ โดยสมาชิก
สามารถใช้บริการได้บริเวณ Staging และยังเป็นสนามกอล์ฟอันดับ
แรกๆ ในประเทศไทยที่มีเครื่องนี้ให้บริการแก่สมาชิก

The Golf Club provides stretching machines for members 
to use before or after a round at the staging area. The 
club is the very first in the country that provides this 
service to its members.

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ราชพฤกษ์คลับจึงแบ่งโซนที่จอดรถชั้นใต้ดิน B1 และ B2 ออกเป็น 
สีต่างๆ อาทิ สีม่วง สีแดง สีฟ้า เพื่อความสะดวกในการจดจำาตำาแหน่งจอดรถ และเพิ่มความพิเศษด้วย 
พื้นผิว Epoxy บริเวณพื้นของที่จอดรถทั้งหมด จึงหมดปัญหาเรื่องฝุ่นรบกวน

In order to improve the parking services, Rajpruek Club has divided the B1 and B2 parking 
zones into purple, red and blue colours to help members memorise their parking spots. 
The entire parking area has been coated with epoxy color to resolve the dusting problem.

บริเวณชั้น 2 ของอาคารกอล์ฟคลับเฮ้าส์ ได้รับการตกแต่ง
ภายในอย่างพิถีพิถันและใส่ใจทุกรายละเอียด จะเห็นได้จาก
พรมลายดอกราชพฤกษ์ที่ปูอยู่โดยทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นพรม 
ที่สั่งทอพิเศษสำาหรับราชพฤกษ์คลับโดยเฉพาะ เพื่อสร้าง 
ความสวยงามน่าประทับใจให้กับสมาชิก

The second floor of the Golf Club House has been 
elaborately decorated; first and foremost with the 
Golden Shower flower printed carpet that has been 
designed and made exclusively for Rajpruek Club to 
be installed in the club’s premises.
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DID YOU KNOW?
BEAUTY : BEAUTY 

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

ห้องฟิตเนสของราชพฤกษ์คลับมีเครื่องบริหาร 
Cardio รุ่นใหม่ คือเครื่อง AMT (Adaptive 
Motion Trainer) พร้อมทีวี on board   
ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้สมาชิกเพลิดเพลินกับ
การเล่นฟิตเนสอย่างเต็มที่ ด้วยการจำาลอง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แบบเสมือนจริง ไม่ว่า 
จะเป็นนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ปารีส ฯลฯ ช่วยให้ 
สมาชิกออกกำาลังกายได้สนุกและนานยิ่งขึ้น

Rajpruek Club’s fitness centre has 
installed a brand new AMT (Adaptive 
Motion Trainer) Cardio which comes 
with the most up-to-date technology  
on board screen that simulates and 
displays the beautiful sceneries of New 
Zealand, Australia, Paris etc. offering 
members an explorative exercising 
experience.

สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ มีเครื่องยืดกล้ามเนื้อ (Stretching)  
ให้บริการนักกอล์ฟสำาหรับก่อนและหลังออกรอบ โดยสมาชิก
สามารถใช้บริการได้บริเวณ Staging และยังเป็นสนามกอล์ฟอันดับ
แรกๆ ในประเทศไทยที่มีเครื่องนี้ให้บริการแก่สมาชิก

The Golf Club provides stretching machines for members 
to use before or after a round at the staging area. The 
club is the very first in the country that provides this 
service to its members.

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ราชพฤกษ์คลับจึงแบ่งโซนที่จอดรถชั้นใต้ดิน B1 และ B2 ออกเป็น 
สีต่างๆ อาทิ สีม่วง สีแดง สีฟ้า เพื่อความสะดวกในการจดจำาตำาแหน่งจอดรถ และเพิ่มความพิเศษด้วย 
พื้นผิว Epoxy บริเวณพื้นของที่จอดรถทั้งหมด จึงหมดปัญหาเรื่องฝุ่นรบกวน

In order to improve the parking services, Rajpruek Club has divided the B1 and B2 parking 
zones into purple, red and blue colours to help members memorise their parking spots. 
The entire parking area has been coated with epoxy color to resolve the dusting problem.

บริเวณชั้น 2 ของอาคารกอล์ฟคลับเฮ้าส์ ได้รับการตกแต่ง
ภายในอย่างพิถีพิถันและใส่ใจทุกรายละเอียด จะเห็นได้จาก
พรมลายดอกราชพฤกษ์ที่ปูอยู่โดยทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นพรม 
ที่สั่งทอพิเศษสำาหรับราชพฤกษ์คลับโดยเฉพาะ เพื่อสร้าง 
ความสวยงามน่าประทับใจให้กับสมาชิก

The second floor of the Golf Club House has been 
elaborately decorated; first and foremost with the 
Golden Shower flower printed carpet that has been 
designed and made exclusively for Rajpruek Club to 
be installed in the club’s premises.
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TEXT: สุธี ใสเย็น

COACH’S TIPS

ความสําคัญของ Personal Trainer 

บุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมีรูปร่างผอมหรืออ้วนที่
เริ่มออกกำาลังกายหรือเป็นนักกีฬา ล้วนมีความ
ต ้องการและเป ้าหมายในการออกกำาลังกายที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น Personal Trainer จึงมี
ความสำาคัญอย่างมากที่จะทำาให้เป้าหมายของแต่ละ
บุคคลสำาเร็จตามที่ตั้งไว้

Personal Trainer
ประโยชนที่จะไดรับเมื่อออกกําลังกายกับ 
Personal Trainer

1.  ผู้ช่วยฝกจะช่วยออกแบบโปรแกรมการออกกำาลัง
กายให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
แต่ละบคุคล เช่น โปรแกรมการออกกำาลงักายเพือ่
เพิม่กล้ามเนือ้หรอืกระชบัเฉพาะส่วน

2.  ผู ้ช่วยฝกจะคอยดูแลและแนะนำาเทคนิคต่างๆ 
รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำาลังกายใน
แต่ละท่า แต่ละ Station เพื่อให้ผู้ฝกได้รับการฝก
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3.  ผู้ช่วยฝกจะดูแลการใช้พลังงานที่เหมาะสมของ
โปรแกรมการออกกำาลังกายในแต่ละบุคคล 
เพราะการใช ้พลังที่ ไม ่ถูกต ้องระหว ่างการ
ออกกำาลังกาย อาจทำาให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อผู้ฝกได้ เช่น การแนะนำาลำาดับการใช้พลังงาน
ของกล้ามเนื้อในการเล่น Weight 

4.  ผู้ช่วยฝกส่วนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีด่ ีจะช่วยฝกเทคนคิการเล่นทีถ่กูต้อง
และปลอดภัยแก่ผู ้ฝ กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลตรงตามเป้าหมายที่ผู้ฝกต้องการ

ตัวอยางของเปาหมายที่ผูออกกําลังกายจะ
ไดรับประโยชนจาก Personal Trainer

• ลดไขมันและนำ้าหนัก
• ดูแลรูปร่างและกล้ามเนื้อให้ดูสมส่วน
• ฝกระบบไหลเวียนหัวใจและหลอดเลือด
• เพิ่มพลังงานและความอดทนแก่ระบบต่างๆ
•  เพิ่มสมรรถภาพการออกกำาลังกายและการเล่น
กีฬาได้ดีขึ้น

•  เพิ่มความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อ

•  ปรับปรุงการทำางานประสานกันระหว่างประสาท
และกล้ามเนื้อ

• ป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
• ผ่อนคลาย ลดความเครียดและความวิตกกังวล

ผู  มี ค ว า ม รู  ค ว า ม ชํ า น า ญ
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
ออกกําลังกายแบบเฉพาะเจาะจง
ใหกับสมาชิก และดูแลสมาชิก
ตลอดระยะเวลาการใชโปรแกรม
ออกกําลังกายใหเกิดผลตรงตาม
ความตองการ

สำาหรับท่านสมาชิกที่สนใจบริการ 
Personal Trainer สามารถติดต่อได้ที่ 
ห้องออกกำาลังกาย ราชพฤกษ์คลับ
โทร. 0-2955-0055 ต่อ 3101

อัตราค่าบริการ
Beginner Class
• 5 Hour 2,000 บาท
• 10 Hour 3,500 บาท
• 25 Hour 8,000 บาท 
Intermediate & Advance Class
• 5 Hour 4,000 บาท
• 10 Hour 7,500 บาท
• 25 Hour 17,500 บาท
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ASK THE EXPERT 
WHAT’S HAPPENING IN THAILAND

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

ในการเล่นเวทเทรนนิ่งช่วงเวลาที่แตกต่างไม่ได้ส่งผล 
โดยตรงต่อการเล่นมากนกัแต่สิง่สำาคญัทีเ่ทรนเนอร์มอื
อาชีพแนะนำาคือการเล่นอย่างสมำ่าเสมอ อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 3-4 วนั ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับโปรแกรมการเล่น 
นอกจากนี้ควรมีเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างน้อย  
24 ชม. เพราะหากร่างกายพกัผ่อนไม่เพยีงพอจะส่งผล
ให้โปรแกรมที่วางไว้ไม่ได้ผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
เช่นถ้าวนัแรกเริม่ต้นด้วยการเล่นในช่วงเยน็วนัต่อมาก็
ควรจะเป็นช่วงเยน็เช่นเดมิ เพือ่ให้ร่างกายได้มเีวลาฟ้ืนฟู
กล้ามเนือ้และระบบต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่

การรับประทานอาหารก่อนออกรอบเป็นสิ่งที่ควร 
ให้ความสำาคญัอย่างยิง่เนือ่งจากจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการเล่นกอล์ฟโดยตรงโดยควรรับประทานอาหาร 
มือ้หลกัก่อนออกรอบประมาณ 3-4 ชัว่โมง และอย่างน้อย 
1 ชัว่โมงสำาหรบัอาหารว่าง ควรเลอืกอาหารทีม่สีดัส่วน
ของคาร์โบไฮเดรตสงู โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน
(Complex Carbohydrate) เนือ่งจากช่วยเพิม่พลงังาน
และความทนทานของร่างกายได้เป็นอย่างดีหาได้ใน 
ข้าวโอ๊ต, ข้าวซ้อมมอื, ถัว่, ผกัใบเขยีวและเหลอืง, ขนมปัง
โฮลวที ธญัพชื ถัว่ รวมถงึผกัทีม่แีป้งสงู เช่น ผกัหวัต่างๆ 
และนอกจากอาหารแล้ว นำา้ กเ็ป็นสิง่สำาคญัไม่แพ้กนั  
ทัง้ช่วงก่อนและระหว่างออกรอบควรดืม่นำา้ให้เพยีงพอ 
โดยเฉพาะหากการออกรอบใช้เวลา 4 ชัว่โมงขึน้ไป ควร 
ดืม่นำา้ 100 มลิลลิติรหรอืประมาณครึง่แก้วทกุๆ 10 นาที 
เพือ่รกัษาสมดลุให้กบัร่างกาย

QQ

A
อยากทราบเคล็ดลับ 
ในการเลือกไม้เทนนิส 
ให้เหมาะกับตัวเอง 
มากที่สุด?

ก่อนการออกรอบ นกักอล์ฟ
ควรรบัประทานอาหาร
อย่างไรจงึจะเหมาะสมและ
ได้ประโยชน์มากทีส่ดุ?

ช่วงเวลาใดของวัน 
ที่เหมาะส�าหรับการเล่น 
เวทเทรนนิ่งมากที่สุด?

คำาแนะนำาในการเลือกไม้เทนนิสอย่างง่ายสำาหรับผู ้เริ่มต้นเล่น 
ทีก่ำาลงัมองหาไม้เทนนสิทีเ่หมาะกบัตวัเองนัน้สิง่ทีค่วรให้ความสำาคญั
เป็นอนัดบัต้นๆ คอืขนาดของหน้าไม้ ซึง่แบ่งได้เป็น 3 ขนาดคอื เลก็ 
กลาง ใหญ่ โดยหน้าไม้ขนาดเลก็เหมาะสำาหรบันกักฬีาอาชพีใช้เพือ่
การแข่งขันเนื่องจากต้องอาศัยความชำานาญเพราะมีสวีทสปอต 
ขนาดเลก็เฟรมมคีวามแขง็สามารถคอนโทรลลกูได้ด ีส่วนไม้ขนาดใหญ่
เหมาะสำาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นหรือผู้มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณแขน 
ทีย่งัมแีรงไม่มากเฟรมมคีวามอ่อนกว่าและมนีำา้หนกัเบามสีวทีสปอต
ใหญ่กว่าจงึทำาให้โอกาสตโีดนลกูมมีากกว่าไม้ขนาดเลก็

Q

AD.
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BEHIND 
The Games

BEHIDE THE GAMES

TEXT: วารุณี รัตนงาม

ในเกมกีฬา เชียรลีดเดอรมีหนาที่สรางกําลังใจ
ใหผูแขงขัน มีความฮึกเหิมและมีแรงพลังเพื่อควา
ชัยชนะ แตในอีกมุมมองหนึ่ง เชียรลีดเดอรเปรียบ
ดงัดอกไมงามบนสนามกฬีา ทีท่าํหนาทีม่อบกาํลงัใจ
และความอิ่มเอมใจแกผูชมรอบสนาม

เชียรลีดเดอร (Cheerleader) หรือผูทําหนาที่
นํามวลชนในสนามกีฬารองเชียรทีมของตน ใหมี
กําลังใจ เอาชนะคู ต อสู  ด วยการออกท าทาง 
เตนรํา และรองเพลง ทําใหเกิดความสนุกสนาน
ระหวางชมเกมการแขงขัน โดยทั่วไปมักเปนผูหญิง
ที่มีท วงทาทะมัดทะแมง และมีรูปรางหนาตาดี 
แตรู หรือไมวาผู ที่เปนตนกําเนิดของเชียรลีดเดอร 
แทจริงแลวเปนผูชาย ชื่อวา จอหนนี่ แคมปเบลล 
(Johnny Campbell) ในป ค.ศ. 1898 ขณะชม
การแข  งขันอเมริกันฟุตบอล ที่ มหาวิทยาลัย
มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา จอหนนี่ ไดออกไปยืนอยู
ขางสนาม แลวเริ่มตะโกนรองเชียรเปนจังหวะวา 
"Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, Hoo-Rah! Hoo-
Rah! Varsity! Varsity! Varsity, Minn-e-So-Tah!" 
ทําใหมีผู ชมมากมายตะโกนรองเชียรไปพรอมกับ
เขา ซึ่งนับแตนั้นเชียรลีดเดอรก็ไดกลายเปนผู นํา
การเชียรสนับสนุนทีมกีฬาเรื่อยมา

More Than

NFL (National Football League) เปนลีก
กีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพในสหรัฐอเมริกา ที่
ทีมเชียรลีดเดอรไดรับความนิยมสูงสุด และมีสวน
ทําใหทีมไดรับความนิยม ไดรับการสนับสนุน และมี
สวนในการไดพื้นที่เผยแพรในสื่อ โดยทีม NFL แรกที่
มีเชียรลีดเดอร ก็คือทีมบัลติมอร โคลตส ในป 1954 
ซึ่งในตอนนั้นเชียรลีดเดอรยังเปนสวนหนึ่งของวง
มารชชิ่งเทานั้น

งานเชียรลีดเดอรสวนใหญมักเปนงานพารทไทม
ของสาวๆ ที่เพิ่งจบการศึกษา บางก็กําลังศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยหนาที่หลักของเชียรลีดเดอร
นั้นไมไดเพียงแคเตนเชียรในสนามเพียงเทานั้น แต
พวกเธอยังตองเขาคายฝกซอม ปรากฏตัว ถายรูป 
ไปงานการกศุล อกีทัง้ยงัตองถายรปูชดุวายนํา้ ชดุชัน้ใน
หรอืชดุยนูฟิอรมเพือ่ลงปฏทินิประจาํปอกีดวย

เชียรลีดเดอร เปนอาชีพที่สาวๆ หลายคนใฝฝน 
อย างเช น เมแกน วอลเตอร  อดีตทหารหญิง
ชาวอเมริกัน ผูเคยผานการรบในอิรักมาแลว ก็ได
สานฝนในวัยเด็กดวยการสมัครเขารวมทีมเชียร
ลีดเดอรของทีมอเมริกันฟุตบอล อริโซนา คารดินัล 
หรือแมแตคุณแมลูกสองวัย 42 ป ลอรา วิคมานิส 
ที่ไดชื่อวาเปนเชียรลีดเดอรที่อายุมากที่สุด และกําลัง
จะถูกนําเรื่องราวมาสรางเปนภาพยนตร เธอสมัคร

เขาคดัเลอืกเปนเชยีรลดีเดอรครัง้แรกในวยั 39 ป หลงั
จากแยกทางกบัสาม ี เมือ่ไมผาน เธอจงึซุมซอมอยาง
หนกัตลอด 1 ป จงึสามารถเขารวมทมีเชยีรใหกบัทมี
ซนิซนิเนต ิ เบงกอลส ไดในป 2009 ซึง่การไดเขารวม
ทมีเชยีรนี ้ ไดชวยเตมิเตม็ชวีติใหกบัตวัเธอ ทัง้ยงัเปน
แรงบันดาลใจใหกับลูกสาวของเธอทั้งสองคนดวย 
เธอกลาวว า “ไม ว าคุณจะอายุเท าไหร  หรือมี
ความฝนอะไร ถาคุณทํางานหนักก็สามารถประสบ
ความสาํเรจ็ได”

เชยีรลดีเดอรเปนสวนหนึง่ของ NFL มากวา 50 ป 
ปจจุบันจึงมีเชียรลีดเดอรในสหรัฐอเมริกามากกวา 
3 ลานคน โดยทั่วไปเชียรลีดเดอรจะมีรายไดเฉลี่ย
อยูที ่ 70-90$ (2,245-2,885 บาท) ตอเกม คนทีม่ี
ประสบการณ 2-3 ป อาจมีสิทธิ์ไดเซ็นสัญญาเปน
รายเดือน 300-600$ (9,620-19,242 บาท) หรือ
ประมาณ 1000-1500$ (32,071-48,108 บาท) 
ตอฤดูกาล ซึ่งแมจะเปนรายไดที่ไมมากมายนัก
แตพวกเธอมองวาการไดเขามารวมทีมเชียรลีดเดอร
นั้นเปนโอกาสที่จะไดกาวไปยังจุดที่ยิ่งใหญกวา 
จากการไดพบปะผูคน สือ่มวลชน และการปรากฏตวั
ตามที่สาธารณะมากมาย แตกวาจะถึงเปาหมายสูด
สดุดงัทีห่วงั พวกเธอกย็งัคงตองฝกซอมอยางหนกัและ
ทาํหนาทีเ่ชยีรลดีเดอรบนสนามกฬีาใหสมบรูณแบบทีส่ดุ

Cheer 
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BEHIND 
Take a Look

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

The Reading
Room
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อีกหนึ่งมุมสบายของราชพฤกษ์คลับที่ขอเชิญชวนท่านสมาชิก 
มาใช้บริการ ร่วมผ่อนคลายไปกับหนังสือหลากหลาย สำาหรับสมาชิก
และแขกรับเชิญ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน บริเวณด้านหน้าทางเข้าเป็นส่วน
สำาหรับจำาหน่าย โดยทางราชพฤกษ์คลับได้คัดสรรหนังสือคุณภาพจาก
ร้านชั้นนำาอย่าง Asia Books 

ส่วนภายในห้องอ่านหนังสือมีบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ให้เลือกหลากหลาย ไว้สำาหรับท่านสมาชิกได้เข้ามาใช้บริการได้ตลอด
เวลา พร้อมบริการสุดพิเศษด้วยเก้าอี้นวด Osim เพื่อผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้าจากการทำางาน พร้อมสัญญาณ Wifi ให้ใช้งานได้อย่าง
สะดวกสบายตลอดเวลา
      
สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก    
รับส่วนลดจากราคาป้ายทันที 10% สำาหรับหนังสือที่วางจำาหน่าย 
จากร้าน Asia Books

เงื่อนไขก�รใช้บริก�ร	 	 	 	 	
• เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกและแขกรับเชิญเท่านั้น
• สามารถใช้บริการเก้าอี้นวด Osim ได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
• ไม่สามารถนำาหนังสือสำาหรับจำาหน่ายออกนอกสถานที่
• ไม่สามารถนำาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปภายในห้องสมุด
• กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ และงดส่งเสียงดังรบกวนภายในห้องสมุด
• เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 - 22.00 น.
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HIGH LIFE
Shopping women

TEXT: ใบเตย

Dior แว่นกันแดดสไตล์สปอร์ต
สอดคล้อง
กับธีม Aerodynamic 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

 แว่นกันแดดสไตล์สปอร์ต

Charriol St-Tropez™ นำาสปิริตแห่งฤดูกาล
ด้วยนาิกา 4 คอลเลกชั่นที่สื่อถึงความหรูหรา 
คือพระอาทิตย์ เปลือกหอย ดอกไม้ และความรัก 
(92,500	–	105,900	บ�ท)

การได้สวมใส่เสื้อผ้า
และเครื่องประดับ
ซึ่งแฝงไว้ด้วยดีเทล
เล็กๆ น้อยๆ สามารถ
ท�าให้วันธรรมดาๆ 
กลายเป็นวันพิเศษ
ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Thing

Little

กระโปรง Loudmouth 
มีจำาหน่ายที่ Golf Shop 

ราชพฤกษ์คลับ (สอบถาม
ราคาได้ที่ร้าน)

เข็มขัดตอกหมุดจาก Saint Laurent 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

กระเปาสตางค์จาก 
Saint Laurent 

คอลเลกชั่น Cruise 2014 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

รองเท้าส้นหนาตกแต่ง
ผ้าลายหัวใจจาก Gucci 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

แฟลตชูส์สีแดงทับทิมจาก 
Emilio Pucci คอลเลกชั่น 
Cruise 2014 (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

กางเกงรัดรูปหนังกลับ
จาก H&M คอลเลกชั่น 
spring 2014 (สอบถาม

ราคาได้ที่ร้าน)

นาิกา Glam Rock 
(52,500	บ�ท)

แว่นกันแดดจาก 
Bottega Veneta 

คอลเลกชั่น Cruise 2014 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

กระเปารุ่น Miss Dior 
ขนาดมินิ สายสะพายปรับได้ 
จาก Dior 
(95,000	บ�ท)	

Little

นาิกา Glam Rock
(52,500	บ�ท)

Dior
สอดคล้อง
กับธีม Aerodynamic 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

ราคาได้ที่ร้าน)

กระเปาจาก Celine 
คอลเลกชั่น Spring 2014 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

การได้สวมใส่เสื้อผ้า
และเครื่องประดับ

Little
จาก 
spring 2014 (สอบถาม
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TEXT: ใบเตย

HIGH LIFE
Shopping men 

เพิ่มลูกเล่นการแต่งตัวให้ในหนึ่งลุค
มีหลากสไตล์ ด้วยเสื้อผ้าและ

แอคเซสเซอรีที่บ่งบอก
ถึงความเรียบเท่และล�าลอง

แสนเกในคราวเดียว 

กางเกงขายาว 
Loudmouth 
มีจำาหน่าย
ที่ Golf Shop 
ราชพฤกษ์คลับ
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน) Smart 

Casual Chic

นาฬิกา COLVMBVS Power Reserve หน้าปัด
ขนาดใหญ่ 46 มม. โดดเด่นด้วยดีไซน์เข็มทิศ

นักเดินเรือ มีจำานวนจำากัดเพียง 30 เรือน 

จาก	Charriol	(184,000	บ�ท)

นาฬิการุ่น I03 จากคอลเลกชั่น Chiffre Rouge 
ของ Dior ขอบตัวเรือนและ
สายนาฬิการังสรรค์จากเยลโลโกลด์ เม็ดมะยม
ประดับเพชรเลอค่า limited edition เพียง 
15 เรือน (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

Vertu Constellation 
สมาร์ตโฟนที่ผสานทุกความเชี่ยวชาญ

ของเวอร์ทูเอาไว้ในหนึ่งเดียว
(ร�ค�เริ่มต้นที่	220,000	บ�ท)

เข็มขัดจาก Gucci คอลเลกชั่น 
Cruise 2014 (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

เสื้อโปโลจาก Adidas 
รุ่น Modern Fit มีจำาหน่ายที่ 
Golf Shop ราชพฤกษ์คลับ (1,890บ�ท)

แว่นกันแดดจาก H&M คอลเลกชั่น 
spring 2014 (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

กางเกงจาก H&M 
คอลเลกชั่น spring 
2014 (สอบถาม
ราคาได้ที่ร้าน)

รองเท้าหนังคอลเลกชั่น 
Cruise 2014 
จาก Bottega Veneta 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

City Guide 2014 
จาก Louis Vuitton 

ฉบับเฉลิมฉลองครอบรอบ 15 ปี 
ครอบคลุมเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ที่สุดของโลกถึง 15 เมือง 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

หมวก Rajpruek Club 
มีจำาหน่ายที่ Golf Shop 
ราชพฤกษ์คลับ	(500	บ�ท)

ถุงกอล์ฟ HONMA: Iron set 
55th Honma จำาหน่ายที่ 
Golf Shop ราชพฤกษ์คลับ 
(450,000	บ�ท)

สมาร์ตโฟนที่ผสานทุกความเชี่ยวชาญ

เข็มขัดจาก คอลเลกชั่น 
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HIGH LIFE
Beauty

TEXT: ใบเตย

↙ Si นำ้าหอมจาก Giorgio Armani 
ที่ให้อารมณ์เซ็กซี่และอ่อนโยนในเวลา
เดยีวกนั (30 มล. 2,200 บาท / 50 มล. 
3,200 บาท / 100 มล. 4,500 บาท)

เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยบิวตี้โปรดักส์
น่าเลิฟ ที่จะท�าให้ช่วงเวลาแห่งความสุข
เต็มไปด้วยความทรงจ�าที่น่าจะประทับใจ

← Coach – Poppy Freesia 
Blossom นำา้หอมกลิน่ทีจ่ะปลด
ปล่อยความอ่อนหวานในตวัคณุ 
(50 มล. 3,200 บาท / 100 มล. 
4,050 บาท) 

↑ Diesel – Loverdose Tattoo 
นำา้หอมสำาหรบัผูห้ญงิทีแ่ฝงไว้ด้วยแนว
กลิ่นเซ็กซี่แบบดิบๆ น่าลุ่มหลง บรรจุ
ในขวดรูปหัวใจสีดำาลำ้าค่า (50 มล. 
3,600 บาท / 75 มล. 3,200 บาท) 

↑ Jo Malone – Lavender & 
Voyage Home Candle เทยีนหอม
กลิ่นลาเวนเดอร์ (2,750 บาท)

→ Make up Factory - 
Corrector Stick คอลซลิเลอร์
ชนิดแท่งช ่วยปกปิดรอย
หมองคลำ้า พร้อมสารสกัด
จาก Tea Tree Oil ที่ไม่ก่อ
ให้เกดิการระคายเคอืงและสวิ 
มใีห้เลอืก 2 เฉดส ี(640 บาท) 

↗ Yves Saint Laurent – Forever 
Youth Liberation Serum-in-Cream 
ทรีตเมนต์ฟนบำารุงสู่ผิวอ่อนเยาว์ สูตร
เร่งรัดสำาหรับใช้ในหนึ่งเดือน (50 มล. 
7,000 บาท)

→ Lancôme – Renergie 
Lift Multi-action Reviva-
concentrate™ ผลิตภัณฑ์
บำารงุผวิทรงประสทิธภิาพ เพือ่
ยกระดับความกระชับของผิว 
(30 มล. 4,200 บาท / 50 มล. 
5,200 บาท) 

↑ Crabtree & Evelyn – บอดี้โลชั่นเนื้อบางเบาจาก
คอลเลกชั่น Verbena & Lavender de Provence มี
ส่วนผสมของสารสกดัจากมะนาวฝรัง่เศสเวอร์บนีาและ
ลาเวนเดอร์ เพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้น (250 มล. 1,250 บาท) 

↗ DKNY – Sweet Delicious Pink 
Macaron นำา้หอมแนวกลิน่ดอกไม้ที่
ให้ความรูส้กึเบกิบานเหมอืนสาวแรก
รุ่น (50 มล. 2,500 บาท)

↗ Ettusais – อายไลเนอร์เนื้อครีม
สี White Pink สูตร creamy-touch 
formula ช ่วยคงสีสันได ้ยาวนาน 
พร้อมสูตร waterproof ที่ป้องกัน
การเลอะเลือนระหว่างวัน (600 บาท)

Sweet&     
   SourSweet&     
   Sour

← PUPA – Lasting Color Gel นำ้ายา
ทาเลบ็เนือ้เจล มอบประกายกลอสเงางาม
พร้อมสีแน่นชัด มีให้เลือก 49 เฉดสี 
(350 บาท) และ Vamp! Eyeshadow 
อายแชโดว์แบบฝุ่นอัดแข็ง มีให้เลือกทั้ง
เนื้อมุก เนื้อซาติน และเนื้อแมตต์ มีให้
เลือก 12 เฉดสี (850 บาท)
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TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

HIGH LIFE
Health News

ร่างกายของคนเราย่อมเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ เป็น
เรื่องธรรมดา แต่ถ ้าได ้รับการดูแลอย ่างถูกวิธี 
ก็จะช่วยชะลอความชราลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งพา
มีดหมอหรือเข็มฉีดยา แค ่ดูแลสุขภาพด ้วยวิธี
แบบธรรมชาติง่ายๆ ที่ใครก็ทำาได้

ดูแลนํ้าหนักตัว กินอาหารให้พอดี เพราะไขมัน
ที่สะสมเป็นบ่อเกิดของความอ้วนและโรคเรื้อรัง

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อย่างน้อย 30 นาที 
สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ
กระฉับกระเฉงขึ้น

ดูแลสุขภาพจิต เมื่อเรามีความสุข ร ่างกาย
จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ทำาให้ระบบต่างๆ 
ในร่างกายทำางานเป็นปกติ

หายใจอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเร่งการเผาผลาญ
อาหารให้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

การกินปลาสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งได้ ยืนยัน
ด้วยผลการวิจัยจากประเทศจีน ที่มีการเก็บข้อมูลใน 41 ประเทศ
ทั่วโลก อาทิ อเมริกา นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น โดยพบว่าการกินปลา
เป็นประจำาสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่ 
และมะเร็งทวารหนักได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการกินเนื้อปลาที่ไม่ผ่าน
การแปรรูป และไม่นับรวมผลิตภัณฑ์ประเภทนำ้ามันปลาหรือ
อาหารเสริม รวมถึงการปรุงอาหารก็ไม่ควรเป็นวิธีที่ผ่านความร้อน
นาน หรือใช้อุณหภูมิสูง เช่น ปิง ย่าง เผา เพราะเชื่อว่าวิธีดังกล่าว
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งได้

Let’s Eat 
Fish

Secrets 
to Staying 
Young

‘ดอก ไม ้ ’ นอกจากความสวยงามและ
กลิน่หอมสดชืน่แล้ว ยงัมปีระโยชน์กบัความสวย
ความงามของผู้หญิงอีกด้วย โดยเราสามารถ
ฟนฟูผิวพรรณในขณะนอนหลับด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของดอกไม้ ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิด
ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เช่น 

• ดอกไอริส (Iris) ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้น
และสร้างความยืดหยุ่นให้ผิวแข็งแรง 

• ดอกโรสวอเตอร (Rosewater) ช่วยให้ผวิ
แน่นกระชบั ยดืหยุน่ ชุม่ชืน่ ไม่แห้งกร้าน พร้อม
ซ่อมแซมและปรบัสผีวิให้กระจ่างใสสมำา่เสมอ

• ดอกลิลลี่ (Lily) ลดการระคายเคือง เหมาะ
สำาหรับผิวแพ้ง่าย ช่วยผลัดเซลส์ผิวที่ตายแล้วให้
ดูกระจ่างใส อ่อนเยาว์ และเรียบเนียน

• ดอกลาเวนเดอร (Lavender) ผลัดเซลส์ผิว
เพื่อให้สีผิวสมำ่าเสมอ กระตุ้นระบบไหลเวียนและ
รักษาผิวจากการอักเสบ

ทัง้นีห้ลงัการบำารงุ ควรนอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ Growth Hormone
จะหลั่งออกมาเพื่อให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง
ทันทีที่ตื่นนอน

Floral   
Therapy

41



THE GREAT ESCAPE
Travel

TEXT: นะโม นนทการ

หากคุณก�าลังมองหาเมืองสวยภูมิทัศน์แปลกตา เมืองที่มีอากาศ 
หนาวเย็นตลอดทั้งปี เมืองที่การได้ไปเยี่ยมเยือนเสมือนการผจญภัย
เล็กๆ และเมืองที่อุ่นไอจากรอยยิ้มของผู้คนดึงดูดให้กลับไปเยือนเป็น
ครั้งที่สอง ค�าตอบของคุณอาจอยู่ที่ดินแดนบนเทือกเขา 
แห่งเวียดนามตอนเหนือที่มีชื่อว่า 'ซาปา'

Heaven on earth,    

Sapa
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ซาปาเป็นเมืองเล็กๆ บนเขาสูงที่วางตัวอ่อนน้อม
ภายใต้ทิวเขาสูงตำ่าที่สวยงามตระการตาและสลับ 
ซับซ้อน ฟานสีปัน (Fansipan) เป็นเทือกเขาสูงสุด 
ที่กลายเป็นฉากหลังเพิ่มความงดงามให้กับซาปา  
ด้วยความสงูจากระดบันำา้ทะเลประมาณ 1,650 เมตร 
ทำาให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
ในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
ซาปาหนาวเย็นกว ่าพื้นราบและอาจมีอุณหภูม ิ
ยามเย็นยำ่าถึงคำ่าคืนเพียง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วน
กลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
แต่หากเป็นวันหมอกหนาและมีละอองฝน อุณหภูมิ
อาจลดฮวบลงถึง 4-5 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้สิ่งที่
ทำาให้ผู้มาเยือนซาปาพึงระลึกเสมอ คือการเตรียม 
ความพร้อมสำาหรบัการเปลีย่นแปลงของอากาศในแต่ละวนั 

ในบางวนัหมอกหนาอาจมาทกัทายเราแบบไม่ทนั
ตัง้ตวั ชาวเมอืงมกัเกบ็ตวัอยูใ่นบ้านพกั เพราะหมอก
ทำาให ้ทัศนวิสัยในการสัญจรลดลง แต ่สำาหรับ 
นักท่องเที่ยว หมอกหนาที่มาเยี่ยมเยือนมักสร้าง 
ความประทบัใจให้ โดยเฉพาะผูท้ีช่ืน่ชอบการถ่ายภาพ 
คงอดไม่ได้ทีจ่ะแบกกล้องฝ่าไอหมอกและความหนาว
เยน็ เพือ่ออกไปเกบ็ภาพความทรงจำาในมมุต่างๆ

ในวันฟ้าโปร่ง ซาปาจะสดใสขึ้นทันตา เมือง 
ทั้งเมืองปรากฏให้เห็นแบบไม่มีเขินอาย และหาก 
ชืน่ชอบการเดนิชมเมอืงในแนวราบ บรเิวณทีส่วยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของซาปาคือ Sapa Lake ในย่าน 

ตัวเมือง ความนิ่งใสราวกระจกของนำ้าในทะเลสาบ 
ก่อให้เกดิเงาสะท้อนของตกึรามบ้านช่องสไตล์เฟรนช์
โคโลเนียลที่ดึงดูดสายตา ทุกมุมเต็มไปด้วยเสน่ห์
ต้องใจเพยีงแค่ได้เดนิเล่นรอบๆ เท่านัน้

สำาหรับนักเดินทางที่ชอบการผจญภัย ซาปาก็มี
สถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองให้ออกไปเที่ยวชม อาทิ 
จดุชมววิในเทอืกเขาสงูอย่าง Tram Ton Pass รวมถงึ 
นำ้าตกอย่าง Silver Water Fall และ Love Water 
Fall แต่ถ้าไม่อยากไปไกลนัก ก็สามารถเลือกชมวิถี
ชีวิตที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำา Cat Cat ซึ่งอาศัยอยู่
ที่นี่มาเนิ่นนานตั้งแต่เริ่มยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส 
โดยนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมักเดินทางมาทดสอบ
กำาลังขาด้วยการ Trekking บนเขาเล็กๆ ที่ ไม ่
หฤโหดนกัทีห่มูบ้่านนี ้ หากไม่ปรารถนาจะออกนอกเมอืง
แต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศการเดินเล่นบนพื้นราบ
เป็นการเดินขึ้นเขาบ้าง ก็มี Ham Rong Moutain 
ภูเขาที่ไม่สูงนัก เหมาะสำาหรับชมทิวทัศน์ของเมือง
ซาปาในมุมสูง ทางขึ้นอยู่ห่างจากโบสถ์กลางเมือง
เพียงเล็กน้อย หรือจะพักจิบกาแฟในร้านเล็กๆ 
บรรยากาศดีๆ  ทีว่างตวัอยูท่ัว่เมอืง รวมถงึ Coffee Cafe 
ของโรงแรมหลายแห่ง ให้คณุได้รืน่รมย์กบักาแฟอุน่ๆ 
แกล้มบรรยากาศดีๆ แถม WiFi ให้ได้เชื่อมโลก
ออนไลน์อีกด้วย การเดินทางไปเยือนเมืองเล็กๆ  
แสนน่ารักแห่งนี้ไม่ยากเกินความฝัน เพียงแค่บินไป
ลงทีฮ่านอย จากนัน้เดนิทางด้วยรถไฟไปยงัสถานรีถไฟ 

เมืองลาวไก (รถไฟสำาหรับท่องเที่ยวดูแลโดยเอกชน 
บริการดีและสะดวกสบายในระดับหนึ่ง) แล้วนั่ง 
รถโค้ชขึน้เขาไปยงัเมอืงซาปา แม้จะเดนิทางหลายต่อ 
สกัหน่อย แต่การผจญภยัเลก็ๆ ในเมอืงนี ้ เป็นจดุหมาย 
ที่เป็นเสมือนรางวัลอันแสนประทับใจจนยากที่จะ 
ลืมเลือน

• สามารถเริม่ต้นวางแผนการเดนิทางด้วยด้วยตนเอง
ผ่านเอเย่นต์ท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วในเวยีดนามเป็น
ระบบเอเย่นต์ท่องเทีย่ว) ทีจ่ะดแูลเราตัง้แต่รถรบัส่ง
จากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย โรงแรมที่พักใน
ฮานอย (กรณทีีต้่องการพกัก่อนเดนิทางด้วยรถไฟใน
ช่วงเยน็) รถไฟไป - กลบั ฮานอย - ลาวไก (สถานี
สุดท้ายก่อนขึ้นซาปา) และรถโค้ชรับส่งจากสถานี
รถไฟถงึโรงแรมในเมอืงซาปา
• โรงแรมในซาปามหีลากหลายระดบัให้เลอืก และ 

 ตัง้อยูใ่นจดุชมววิทีส่วยงามหลายจดุ โรงแรมทีแ่นะนำา
 อาท ิVictoria Sapa Resort & Spa, Sapa Summit
 Hotel ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ www.expedia.co.th,
www.tripadvisor.com, www.booking.com

 • สายการบนิทีบ่นิตรงจากกรงุเทพฯ - ฮานอย (Noi
Bai International Airport) อาท ิการบนิไทย, ไทย
แอร์เอเชยี, Vietjet Air (ราคาขึน้อยูก่บัช่วงเวลาและ
โปรโมชัน่ของสายการบนิ)
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HIGH LIFE
New Taste in Town

TEXT: ปานิชาติ ธัญญะผล

แสงไฟระยิบระยับที่ประดับตกแตงอยู ภายใน
หองอาหาร ‘ราชพฤกษเดลิช’ ชวยเสริมบรรยากาศ
ใหอบอุ นมีชีวิตชีวา และเมื่อรวมเขากับอาหาร
รสชาติเยี่ยม คงยากที่จะปฏิเสธวานี่คือชวงเวลาแหง
ความสุขที่ยากจะลืมเลือน 

บริเวณชั้น 1 อาคารสปอรตคลับเฮาส ของ
ราชพฤกษคลับ เปนที่ตั้งของหองอาหาร All Day 
Dining บรรยากาศดี ที่พรอมเสิรฟคุณดวยเมนูอรอย
ที่มี ให  เลือกทั้งแบบ A La Carte หลากหลาย
ตามความต องการ และบุฟเฟ ต หลากเมนู ให 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2955-0055 
ตอ 2128 หรือ Email : fb@rajpruek.com

Delightful Moment
@ Rajpruek Delish

คุณได  เลือกตามใจชอบ พร อมเพลิดเพลินไป
กับชีสรสเลิศหลากชนิดให  เลือกสรร และเมนู
อาหารญี่ปุ น รวมถึงเมนูอาหารไทยขึ้นชื่ออยาง
ส มตํารสเลิศครบเครื่อง ป ดท ายด วยเบเกอรี่
ส ไตล ญี่ ปุ  นแคลอรี่ ตํ่ า เพื่ อคนรักสุขภาพและ
ของหวานนานาชนิด

ภายในรานอาหารตกแตงดวยไม ใหความรูสึก
เหมือนนั่งอยูในธรรมชาติ ประดับดวยแสงไฟระยิบ
ระยับจากโคมไฟชวยเพิ่มความอบอุ นมีชีวิตชีวา 
เหมือนนั่งอยู ทามกลางหิ่งหอยที่อยู ในสวนตนไม 
พรอมการปรุงอาหารแบบครัวเปดใหเห็นทุกขั้นตอน
การประกอบอาหาร หรือหากชอบบรรยากาศแบบ
โปรงสบาย ตองนั่งบริเวณระเบียงดานนอก อีกทั้ง
ยังมีหองไพรเวท ที่เมื่อเปดก็จะเชื่อมตอกับที่นั่งรับ
ประทานอาหารทั่วไป หรือจะปดเพื่อการจัดเลี้ยง
กลุมเพิ่มความเปนสวนตัวก็ได และคอฟฟคอรเนอร 
ใหบริการกาแฟสูตรเฉพาะของราชพฤกษคลับและ
เครื่องดื่มนํ้าผลไมเพื่อสุขภาพอีกดวย

ราชพฤกษเดลิช เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต 
เวลา 07.00-22.00 น. ณ ราชพฤกษคลับ บริเวณชั้น 1 
อาคารสปอรตคลับเฮาส ใหบริการเมนู A La Carte 
และบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน พรอมกาแฟ
และเบเกอรี่

•  บุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน ทุกวันจันทร-ศุกร 
ระหวางเวลา 11.30-14.00 น. 

•  ผูใหญ 790++ / เด็ก (6-12 ป หรือสูงไมเกิน 
120 ซ.ม.) 400++

•  Afternoon Delight ทุกวันจันทร-ศุกร ระหวาง
เวลา 14.00-17.00 น. ชุดละ 190++
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HIGH LIFE
Asia's Best Hotel/Resort

TEXT: นะโม นนทการ

ประเทศญี่ปุ นยังคงเปนจุดหมายในฝนของ
นักเดินทางทุกระดับ โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่าง
โตเกียวนั้นยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล ทั้ง
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนถึงมนต์ขลัง
จากรอยอารยธรรมและภูมิทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ 
Hotel Chinzenso Tokyo วางตวังามสง่าในฐานะ
โรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว ภายใต้เมอืงใหญ่แต่ทว่า
เงยีบสงบในธรรมชาตทิีง่ดงาม 

ข้อมูลเพิ่มเติม
Hotel Chinzenso Tokyo
10-8, Sekiguchi 2-chome, Bunkyo-ku
112-8680 Tokyo, Japan
www.hotel-chinzanso-tokyo.com

หากปรารถนาการเดินทางอย่างหรูหรามีระดับ 
แต่ยังคงเปยมไปด้วยกลิ่นอายและสไตล์ในแบบญี่ปุน 
Hotel Chinzenso Tokyo คงเป็นอีกค�าตอบหนึ่ง
ที่ท�าให้ชีวิตในวันพักผ่อนลงตัวมากยิ่งขึ้น แม้จะเป็น
โรงแรมหรูที่อยู ่ในเมืองใหญ่อย่างโตเกียว ทว่า
ความวุ ่นวายก็ไม่อาจย่างกรายเข้ามายังโรงแรม
แห่งนีไ้ด้ ความโดดเด่นทีผู่ม้าเยอืนมกักล่าวถงึส�าหรบั
ทีน่ีก่ค็อืความสงบเงยีบทีเ่หมาะอย่างยิง่ส�าหรบัส�าราญ
กายใจในวันแสนพิเศษ

ภูมิทัศน์ด้านนอกของโรงแรมร่มรื่นและงดงาม
ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ธรรมชาติแท้จริงแบบนี้จะ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่แตกต่าง เย้ายวน
สายตาต่อผู ้มาเยือนด้วยความงามที่ไม่ซ�้าแบบกัน 
ความโดดเด่นที่ เป ็นเสน่ห ์และมีเอกลักษณ์ของ 
Hotel Chinzenso Tokyo ก็คือความตั้งใจที่จะ
ตกแต่งสวนในแบบญี่ปุนแท้ ซึ่งมีรากฐานที่สืบทอด
กันมากว่าศตวรรษ

 พื้นที่กว่า 17 เอเคอร์ของ Hotel Chinzenso 
Tokyo ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วน
ของโรงแรมที่พัก (Hotel Building) สวนธรรมชาติ 
(Japanese Garden) อาคารส�านักงาน (Tower 
Building) และพลาซ่า (Plaza Building) โดยใน
ส่วนของโรงแรมที่พักนั้นประกอบไปด้วย ห้องพัก 
259 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา 36 ห้อง ห้องจัดเลี้ยง 
5 ห้อง และภัตตาคารอีก 13 แห่ง ซึ่งห้องจัดเลี้ยง

Distinguished 
Urban Luxury
Hotel Chinzenso Tokyo 

ของ  Hotel Chinzenso Tokyo แห่งนี้ถือได้ว่าเป็น
สถานที่ส�าหรับจัดงานแต่งงานที่หรูหราและยิ่งใหญ่
ที่สุดในญี่ปุนเลยทีเดียว

ส�าหรับนักธุรกิจที่เดินทางไปประชุมสัมมนาหรือ
ติดต่อทางธุรกิจ ที่นี่จะกลายเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ช ่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ได ้เป ็นอย ่างดี 
ด ้ วยความครบครันและรื่ นรมย ์ทั้ ง จากที่ พั ก
ภัตตาคาร สปา หรือแม้แต่สวนสวย จะท�าให้คุณ
หลงเสน่ห์ของวันพักผ่อนหรือแม้แต่วันท�างานได้
แบบไม่ลืมเลือน
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TEXT: นะโม นนทการ

HIGH LIFE
Body & Mind

The Status  
         of Being

ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของการผ่อนคลาย คือการ
ได้ปลดปล่อยตัวเองไปกับศาสตร์บำาบัดกายท่ี
สามารถปลดเปล้ืองความเหน่ือยล้าในใจ สปาหรู 
แห่งใหม่ภายใต้แมกไม้ท่ีแฝงตัวอยู่กลางเมืองใหญ่ 
นาม Bhawa Spa พร้อมกำานัลคุณด้วยศาสตร์
การปรนนิบัติที่ดีที่สุดแห่งยุค

ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและความ
เรียบง่ายของการด�ารงชีวิต Bhawa Spa พร้อม
บรรณาการความงามด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ 
‘Bhawa’ (บาว่า) มาจากภาษาอินเดียที่มีความ
หมายตรงว่า ‘Status of Being’ หรือ ‘ภาวะแห่ง
การด�ารงอยู่’ อันมีนัยยะแฝงสื่อถึง 'ภาวะแห่งความ
เป็นจริง และประโยชน์ของธรรมชาติ' ซึ่งได้รังสรรค์
ประโยชน์จากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสปา
และในทุกผลิตภัณฑ์ความงาม ในนาม Bhawa

ด้วยหินอัญมณีหลากหลายชนิดที่สามารถคืน
ความสมดุลและช่วยมอบประโยชน์สูงสุดจากภายใน
สูภ่ายนอกได้ด ีอาท ิ Tourmaline Supreme Detox  
และ Emerald Gold Ayurveda พิถีพิถันคิดค้น 
จนได้ศาสตร์การบ�ารุงเพื่อช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการ
ผ่อนคลาย พร้อมคดัสรรวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุจากทกุท้องถิน่  
ทั้งในและต ่างประเทศ ตั้งแต ่น�้าดอกมะลิจาก 
แหล่งเพาะปลูกที่ใส่ใจดูแล จนถึงเสม็ดแป้งไทยและ
ดินสอพองที่บริสุทธิ์ปราศจากสารปรุงแต่งเจือปน

ท่ามกลางความสงบเรียบง่าย ตัวเรือนสปาถูก
ออกแบบให้โปร่ง สบาย ขณะเดียวกันก็ไม่หรูหรา
จนสร้างความรู้สึกห่างเหิน และเพื่อมอบความสุข 
แด่ผู้มาเยือน ห้องสปาทรีตเมนต์จึงมีทั้งเอกลักษณ์
และความพิเศษอย่างครบครัน ทั้งหมด 6 ห้อง ได้แก่ 

ห้องธาตุไม้ ห้องธาตุน�้า ห้องธาตุไฟ ห้องธาตุดิน ห้อง
ธาตุทอง และ ห้องภาวะ (Bhawa / Being room) 
ซึ่งวางตัวอยู่อย่างสงบเงียบบนชั้นดาดฟ้า ประหนึ่ง
อยู ่บนหอคอยที่ปลีกวิเวกส�าหรับคู ่รักที่ต ้องการ
ความพิเศษส่วนตัว
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Welcome New Members
ราชพฤกษ์คลับ ขอต้อนรับสมาชกิใหม่ทุกท่านด้วยความยนิดี

Rajpruek Club would like to extend our warm welcome to all new members

Golf Ordinary 
Members

Golf Corporate Ordinary Term Members

Sports Ordinary Members

Sports Special Members Diplomatic 
Members

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
Mr. Edward Buttery
Mr. Hisamichi Koga
Mr. Shangguo Wang
Mr. Shinya Takacaki

นายกฤตพงศ์ ปานผา
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
นายจิรัชยุติ์ อัมยงค์
นายแจ๊กกี้ แซ่เฉิ่น
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
นายธงชัย ชาสวัสดิ์
นายธนะวรรธน์ ธารินอมรพงศ์
นายนริศ ชัยสูตร
นายปฏิมา จีระแพทย์
ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร

นายกรณ์ กระสานติสุข
นางกฤษณา พูนพัฒน์พิบูลย์
นางชนิยา นาคะลักษณ์
นายชยุตม์ ฉัตรศิริวิชัยกุล
นายชัชชาญ นาคคะสินธ์
นายชาคริต ปัทมธรรมกุล

นายภานุพงศ์ เทศประสิทธิ์
นางยฤล ควันธรรม
นางสาวรินลณี ศรีเพ็ญ

Mr. Zhang Yiming

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นายพงษ์ดิษฐ พจนา
นางสาวพรพรรณ ดุริยางกูร
นายพิชัย นีรนาทโกมล
นายพินิจ หาญพาณิชย์
นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข
นายวิพล วรเสาหฤท
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายศักดี เฉียบแหลม
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
นายสุรพร รักตประจิต

นายอนุรัจน์ ขรขันฑ์
นายอาจ เสรีนิยม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
Mr. Ben Kiasrithanakorn
Mr. Eddie Kiasrithanakorn
Mr. Isao Nojo
Mr. James Kerry Osborn
Mr. Louis Shek Hung Lam
Mr. Manaru Nakamura
Mr. Michiro Kitamura
Mr. Takeshi Hayashi

นางสาวฐานิสรา ปฏิมาประกร
นางสาวณวิภา ปฏิมาประกร
นางสาวณุธร ปฏิมาประกร
นายนพดล แสงนิล
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
นายปัญญวิช ปรีชพันธุ์

นางสาววรลักษณ์ สุนทรวร
นางสาวสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล
นายอธิปัตย์ บุตรเล็ก

AD.

WELCOME
New Members

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ
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HIGHLY 
Recommended

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

Summer 
Smile

สมูธตี้รสชาติเปรี้่ยวอมหวาน 
เข้มข้นด้วยเนื้อมะม่วง 

ผสมน�้ามะนาวสด
ราคา 120++ บาท

Ah Ha
สดชื่นไปกับรสชาติที่ลงตัว

ของแตงโมปั่นดื่มคู่กับ
เฉาก๊วยรสชาติหวานหอม
ราคา 120++ บาท

ห้องอาหาร ราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ 

ห้องอาหาร  
ราชพฤกษ์เดลิช

คัดสรรเนื้อลูกวัวชั้นด ี 
เนื้อนุ่มหวานฉ�่า น�ามา 
ผัดซอสพริกไทยด�า 
รสชาติเยี่ยม

เนื้อห่านคุณภาพด ี
ต้มในเครื่องพะโล้
ใ ห ้ ห อ ม  น� า ม า 
ทอดกรอบผัดกับ
ซอสกะเพรา ให ้
รสชาติกลมกล่อม

ห่านพะโล้ 
ผัดกะเพรากรอบ 

Fried stewed goose
with basil leaf

ราคา  780++ บาท

เนื้อลูกวัวผัด 
ซอสพริกไทยด�า

Stir fried  
veal striploin  

with black pepper  
ราคา 980++ บาท

ราคา  210++ บาท

ข้าวเหนียวมูน
กับมะม่วงอกร่องทอง  

มะม่วงอกร่องทองหวานชืน่ใจ 
เสร์ิฟพร้อมข้าวเหนยีวมนู

หอมนุม่หวานมนั 

ราคา 320++ บาท

ข้าวแช่ชาววัง
คลายร้อนแบบไทยด้วย
ข้าวแช่หอมกรุน่เยน็ชืน่ใจ

รสชาตดิัง้เดมิจาก 
วงัศโุขทยั พร้อมกบัข้าวแช่

ทีพ่ถิพีถิัน
ทุกขัน้ตอนการปรุง 

D R I N K  
OF THE MONTH
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OPERATION
Hour

TEXT: ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบรกิารกอล์ฟ

ส่วนบรกิารกฬีา

ส่วนบรกิารอื่นๆ

Golf Facilities

Sports Facilities

Other Services

เคาน์เตอร์ประสานงานกอล์ฟ	 	 06.00-19.00	น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย		 06.00-19.00	น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง		 06.00-19.00	น.
จุดออกรอบ	 	 	 06.00-17.00	น.
ห้องอาหารราชารมย์	แกสโตร	เลาจน์	 05.30-20.00	น.
ห้องราชารมย์	ไวน์	เลาจน์	 	 08.00-20.00	น.
ห้องนวด	 	 	 	 08.00-20.00	น.
ห้องพยาบาล	 	 	 09.00-14.00	น.

Member	Relations	Counter	 06.00-19.00		hours.
Gents	Changing	Room	 	 06.00-19.00		hours.
Ladies	Changing	Room	 	 06.00-19.00		hours.
Staging	 	 	 	 06.00-17.00		hours.
Rajarom	Gastro	Lounge	 	 05.30-20.00		hours.
Rajarom	Wine	Lounge	 	 08.00-20.00		hours.
Massage	Room	 	 	 08.00-20.00		hours.
First	Aid		 	 	 09.00-14.00		hours.

เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา	 	 06.00-21.00	น.
สนามแบดมินตัน	 	 	 06.00-21.00	น.
สนามเทนนิส	 	 	 06.00-21.00	น.
สนามกีฬาอเนกประสงค์	 	 06.00-21.00	น.
ห้องเทเบิลเทนนิส	 	 	 06.00-21.00	น.
ห้องสควอช	 	 	 06.00-21.00	น.
ห้องออกก�าลังกาย	 	 	 06.00-21.00	น.
ห้องบริดจ์		 	 	 12.00-21.00	น.
ห้องสนุกเกอร์	 	 	 12.00-21.00	น.
สระว่ายน�้าเด็ก	 	 	 09.00-18.00	น.
สระว่ายน�้าขนาด	25	เมตร	 	 06.00-21.00	น.
สระว่ายน�้าขนาด	50	เมตร	 	 06.00-21.00	น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย	
•	อาคารอินดอร์สปอร์ต	 	 06.00-21.30	น.
•	สระว่ายน�้า	 	 	 06.00-21.30	น.
ห้องพยาบาล	 	 	 14.00-21.00	น.
ห้องนวด	 	 	 	 08.00-20.00	น.				
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา	 	 11.00-20.00	น.							

Sports	Coordinator	Counter	 06.00-21.00	hours.
Badminton	Courts	 	 06.00-21.00	hours.
Tennis	Courts	 	 	 06.00-21.00	hours.
Sports	Filed	 	 	 06.00-21.00	hours.
Table	Tennis	Room	 	 06.00-21.00	hours.
Squash	Courts	 	 	 06.00-21.00	hours.
Fitness	&	Exercise	Room	 	 06.00-21.00	hours.
Bridge	Room	 	 	 12.00-21.00	hours.
Snooker	Room	 	 	 12.00-21.00	hours.
Children	Pool	 	 	 09.00-18.00	hours.
Pool	Size	25	m.	 	 	 06.00-21.00	hours.
Pool	Size	50	m.	 	 	 06.00-21.00	hours.
Changing	Facilities	
•	Indoor	Sports	Building	 	 06.00-21.30	hours.
•	Swimming	Pool		 	 06.00-21.30	hours.
First	Aid		 	 	 14.00-21.00	hours.
Massage	Room	 	 	 08.00-20.00	hours.
Sports	Shop	 	 	 11.00-20.00	hours.

ลีฟ	คาเฟ่		 	 	 06.00-20.00	น.
วีต้า	บาร์	 	 	 	 06.00-20.00	น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์	บาร์แอนด์บิสโตร	 06.00-22.00	น.
ห้องอ่านหนังสือ	 	 	 06.00-22.00	น.
มาสสาจรูม	 	 	 08.00-20.00	น.
ห้องดูแลเด็ก	 	 	 09.00-20.00	น.
สปอร์ตบาร์แอนด์เดอะกรูฟ	 	 10.00-22.00	น.
สนุกเกอร์บาร์	 	 	 12.00-21.00	น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิช	 	 06.00-22.00	น.
ห้องอาหารจีน	หม่าน	ฟู่	หยวน		 11.30-15.00	น.
	 	 	 	 17.30-22.00	น.

Leaf	Café	 	 	 06.00-20.00	hours.
Vita	Bar	 	 	 	 06.00-20.00	hours.
Rajpruek	Bar	&	Bistro	 	 06.00-22.00	hours.
The	Reading	Room	 	 06.00-22.00	hours.
Massage	Room	 	 	 08.00-20.00	hours.
Child	Care	Room		 	 09.00-20.00	hours.
Sports	Bar	&	The	Grooves		 10.00-22.00	hours.
Snooker	Bar	 	 	 12.00-21.00	hours.
Rajpruek	Delish	 	 	 06.00-22.00	hours.
Man	Fu	Yuan	 	 	 11.30-15.00	hours.
	 	 	 	 17.30-22.00	hours.
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