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Brix Dessert Bar  อาณาจักรขนมหวานของเชฟนนท์

Nutrition Therapy

* “สิว” หายได้ด้วยอาหาร

* อาหารสุขภาพป้องกันและรักษาสิวฉบับแพทย์แผนจีน

* สังกะสีรักษาสิว
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Easy Cooking by Hand Mixer
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ไลฟ์สไตล์ “สวย  แซ่บ  โสด”  กับเมนูโปรดของพิธีกรตัวแม่ 

กาละแมร์ - พัชรศรี  เบญจมาศ

“ปลาช่อน”  สุดยอดวัตถุดิบ 

คู่สำรับกับข้าวเมืองสิงห ์

“วอฟเฟลิ”  หอมกรุน่  อรอ่ยไดเ้รือ่ง   
ครบเครือ่งคาว - หวาน 
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	 ฉบับนี้มีภาพอาหารและเรื่องราวดี  ๆ  ที่	 
ทำให้ชีวิตดีมาฝากเป็นพิเศษ	 เพราะเป็นฉบับ	 
ที่ เรากำลังจะมีงานแฟร์คุณภาพจากเครือ	 
อมรินทร์เกิดขึ้นพร้อมกันถึง 3 งานเลยทีเดียว	
	 ประเดิมงานแรกที่ขอเรียนเชิญทุกท่าน	 
กับ Good Life Fair 6 - 10 กรกฏาคม นี้	 ที่	 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 งานนี้ Health  
& Cuisine เป็นเจ้าภาพร่วมกับนิตยสาร ชีวจิต
 
และนิตยสาร  Secret	 โดยปีนี้  เฮลท์แอนด
์ 
ควิซีน เปิดบ้านสร้างสตูดิโอ	 ทำโซนคาเฟ่เก๋ ๆ  
น่านั่ง	 พร้อมเมนูวอฟเฟิลฉบับเฮลท์แอนด์	 
ควิซีนจำหน่าย (สูตรอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะ)	 
งานนี้ทีมงานสลัดลุคกองบรรณาธิการมาเป็น	 
พ่อครัวแม่ครัวปรุงเสิร์ฟให้ทุกท่านเอง	 	
	 เวลาเที่ยงของทุกวันจะมีป็อปอัพเมนู	 
รายการอาหารพิเศษที่ทีมงานมาปรุงโชว์และ	 
จำหน่ายเพียง 30 ที่เท่านั้น	 ทุกวันไม่ซ้ำเมนู	 
วันพุธที่ 6 ก.ค.	 เป็นข้าวคลุกพริกเกลือของ	 
แอ๊วแอ๊ว	 เดอ	 ควิซีน	 วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.	 
ขนมเปี๊ยะเบญจมาศ	 ฝีมือกูรูขนม	 เป็นเอก	 

รองบอกอฝ่ายอาหาร	 วันศุกร์ที่ 8 และเสาร์ที่	 
9 ก.ค.	 พี่เกม  - สิทธิโชค	 บอกอฝ่ายอาหาร	 
ลงมือปรุงกุ้ งต้มสไตล์ เคจุนและไส้กรอก	 
ปลาหมึกเก๊เก๋ 	 และวันอาทิตย์ที่  10 ก.ค.  
บอกอลงมอืทำขนมของโปรด	 สโคนงาดำและ	 
ครีมขิงเองด้วยนะคะ	 แวะมาอุดหนุนทักทาย	 
และพดูคยุกนัไดน้ะคะ	
	 ชว่งบา่ยสามโมงของทกุวนั	 บริเวณคาเฟ่	 
ก็มีคุกกิ้งโชว์ปรุงอาหารญี่ปุ่นให้ชิมฟรีด้วย	 
อกีมมุของเฮลทแ์อนดค์วซินีสตดูโิอคอืกจิกรรม	 
เวิร์คชอปที่เราคัดสรรกิจกรรมหลากหลาย	 
มาให้คุณ  ๆ  ได้เติมความรู้และผ่อนคลาย	 
ไมซ่ำ้ในแตล่ะวนัในราคายอ่มเยา	 รายละเอยีด	 
กิจกรรมและการสมัคร	 เราได้ประชาสัมพันธ	์ 
ล่วงหน้าไปแล้วในเว็บไซต์	 
แ ล ะ เ ฟ ซ บุ๊ ก 	 ใ ค ร ที่	 
ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ว้ ยั ง ไ ง ไ ด้	 
พบกันแน่	 ส่วนท่านใดที่	 
ลงทะ เบี ยน เ รี ยน ไม่ ทั น	 
ในงานยังมีกิจกรรมที่	 

 
Health & Cuisine E-Magazine
ได้แล้ววันนี้
 เพียงดาวน์โหลด
Application Naiinpann 
หรือ OOKBEE อ่านได้ทั้ง

ติดตามอ่าน

 เฉพาะ Naiinpann

Connect with
us online

ทาง Instagram
healthand 

cuisinemagazine
อัพเดตสูตรอาหารและ
เร่ืองราวเก่ียวกับสุขภาพได้ท่ี
www.healthandcuisine.com

แบ่งปันสูตรอาหารและพูดคุยกันได้ที่
www.facebook.com/
Health & Cuisine Magazine

EDITOR’S
NOTE
ภาพ : จิรวัฒน์

น่าสนใจช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นหลาย  ๆ  ด้าน	 
ทัง้นกัพดูเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ Active Studio  
คุณหมอที่มาให้ความรู้สุขภาพ	 ที่สำคัญ	 
ในงานมบีูธ๊สนิคา้สขุภาพและของอรอ่ยใหช้อ็ป	 
กันเพลินเลยละค่ะ	
	 ต่อด้ วยอีก  2  งานปลายเดือน 	 คือ	 
บ้านและสวน  Midyear และงาน  Amarin  
Baby & Kids Fair 27 - 31 ก.ค.	 ที่ไบเทค	 
บางนา	 ทีข่นขบวนสนิคา้คณุภาพและกจิกรรม	 
มาให้คนรักบ้านและสวนและคุณแม่ได้มา	 
เอนจอยกัน	
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บรรณาธิการที่ปรึกษา  เมตตา อุทกะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร  นวลจันทร์ ศุภนิมิตร

บรรณาธิการอำนวยการ  ฉันทนา  ยุทธนาภูมิ

บรรณาธิการบริหาร  แสงปทีป  แก้วสาคร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  ปิยมาศ  กังวานกิจไพศาล
บรรณาธิการฝ่ายอาหาร  พท.ภ.สิทธิโชค  ศรีโช
ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายอาหาร  ผกา เส็งพานิช 
รองบรรณาธิการฝ่ายอาหาร  เป็นเอก  ทรัพย์สิน

กองบรรณาธิการ  กัญญา  เทพทวีพิทักษ์,
จุฑาภรณ์  เทพแพง,  กรองกาญน์  ชัยยะปะปัง,
ซีเนียร์อาร์ตไดเร็คเตอร์  วรินทร อัคราวุธ
บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม  สาวิตรี  พึ่งสุข

ศิลปกรรม  อัครวิช  ชื่นวัฒนา
สไตลิสท์  พิมฝัน ใจสงเคราะห์,  ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า

ผู้จัดการฝ่ายภาพ  อิทธิศักดิ์ บุญปราศภัย
หัวหน้าช่างภาพ  พีระพัฒน์ พุ่มลำเจียก

รองหัวหน้าช่างภาพ  จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร
ฝ่ายภาพ  อัศวิน นรินท์ชัยรังษี

เลขานุการกองบรรณาธิการและประสานงานกิจกรรม
วทานีย์  แจ้งจิต

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์  ชัชฎา พรหมเลิศ
ซับเอดิเตอร์  ปาจารี  ศรีพิพัฒน์กุล
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Creative  ภากร สายะวารานนท์

ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรมโฆษณา  จิตราวินี  วิเชียรสรรค์
เจ้าหน้าที่ส่วนงานศิลปกรรมโฆษณาอาวุโส 
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ปรเมษฐ์  ชูวงศ์เติม

ส่วนงานศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด์
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ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - นิตยสาร
น้ำทิพย ์ เงินแย้ม

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ - นิตยสาร
พุทธชาด  ธเนศวาณิชย์,  นภัสดล  ธรรมวรากรกุลEx
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 Café Chilli  (สาขาดิ  เอ็มควอเทียร์) 
ช้ัน  8  โซน  The Helix Quartier  ถนน 
สุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ  เปิดบริการทุกวัน  เวลา 11.00 น. - 
22.00 น.  โทร. 0-2003-6291

Caf
Chilli
สาขา

ดิ  เอ็มควอเทียร์
 ร้านอาหารอีสานใจกลาง 
ห้างหรูตกแต่งอย่างสวยงาม 
พื้นที่ในร้านกว้างขวางมีให้เลือก 
นั่ ง   ทั้ ง โซนเอ๊าต์ดอร์ รับแสง 
ธรรมชาติ  และมุมในร้านที่นำ 
ของเก่ามาตกแต่งในสไตล์วินเทจ 
สุดคลาสสิก  ร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ 
ว่า  “อาหารอีสานคืองานศิลปะ 
ช้ันสูง”  แต่ละเมนูที่นำมาเสิร์ฟ 
จึงสวยงามจับตา  แถมอร่อยแซ่บ 
ตามแบบอาหารอีสานต้นตำรับ 
ทุกเมนูเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีจาก 
ท้องถิ่นทั่วประเทศมาปรุงอย่าง 

พิถีพิถัน  จานเด็ดเริ่มจาก  น้ำ- 
พริกอีเก๋  นำพริกหยวก  พริก 
ขี้หนูมาย่างด้วยถ่านไม้  ปรุงรส 
ให้เผ็ดร้อนกำลังดีแล้วโรยด้วย 
มะเขือข่ืน  เสิร์ฟพร้อมผักพ้ืนบ้าน 
ในตะกร้าแสนสวย  ส้มตำหัวปลี 
รสแซ่บสะใจ  ปลาหมึกย่าง 
น้ำตก  เน้ือหนึบหอมกล่ินข้าวค่ัว 
ต้มจ้ินไก่เมือง  น้ำซุปกลมกล่อม 
หอมกลิ่ น เครื่ อ ง เทศพื้ นบ้ าน 
ผัดหมี่กระโทก  เส้นเหนียวนุ่ม 
รสอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม
  หากกินแล้วเร่ิมรู้สึกเผ็ดร้อน 
เราขอชวนให้เสริมทัพความอร่อย 
และคลายเผ็ดด้วย ปลานิลทอด 
ที่มาพร้อมแจ่ วรสเลิศ   แล้ ว 
ปิดท้ายด้วยของหวานเย็นชื่นใจ 
อย่าง จ้ำบ๊ะ  กาแฟเย็นปั่นที่โรย 
หน้าด้วยปาท่องโก๋ตัวเล็กทอด 
กรอบ  รับรองมื้อนี้ฟินแน่

NEWS &
UPDATE
เรื่อง : jujung,

Mambo, Kukkoo

ภาพ : H & C,  ภาพข่าว
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Tora
Sushi

NEWS &
UPDATE

  โทระซู ชิ   คื อ ร้ านที่ เ กิ ด 
จากการรวมตั วของหุ้ นส่ วน 
3 คนผู้หลงใหลในอาหารญี่ปุ่น 
พวกเขาจึงรวบรวมสุดยอดเชฟ 
มากประสบการณ์  พร้อมคัดสรร 
วัตถุดิบต่าง  ๆ  ส่งตรงจากท้อง- 
ทะเลญ่ีปุ่นมารังสรรค์ความเลิศรส 
ระดับพรี เมียมเสิร์ฟผู้คนย่าน 
ชานเมือง  โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า 
“สนุกกับการกิน  อ่ิมอร่อย  ราคา 
ย่อมเยา”  ในบรรยากาศโปร่ง 
โล่ง  สบาย  ตกแต่งแบบเรียบ 
ง่ายและเลือกใช้ โทนสีอบอุ่น 
ส่วนบริ เวณเคาน์เตอร์บาร์ให้  
ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ที่ตลาด 
ปลาสึกิจิ  สามารถชมการคุกกิ้ง 
และพูดคุยกับเชฟได้อย่างเป็น 
กันเอง  ที่นี่ ยั งมีห้องไพรเวต 
สำหรับโอกาสพิเศษอีกด้วย
  สำหรับเมนูของที่นี่นั้นมี  
หลากหลาย  เริ่มจากจานเรียก 
น้ำย่อยอย่าง  สลัดปลา เ งิ น 
ซิกเนเจอร์เมนูเพื่อสุขภาพแสน 

อร่อย  ข้าวห่อสาหร่ายไส้กุ้ง 
เท็มปุระ  กินกับเกล็ดขนมปัง 
กรุบกรอบเพิ่มรสสัมผัส  แซล- 
มอนซีฟู้ด  น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บซี้ด 
สูตรเฉพาะ  รับรองจะติดใจ 
ทาราบะนาเบะ  ปูฮกไกโด 
เนื้อหวานกับน้ำซุปรสกลมกล่อม 
ส่วนสาวกปลาดิบ  แนะนำ โทระ 
เซต   จัดเต็มด้วยซาชีมิสด  ๆ 
ชิ้นโตจุใจ  อาทิ  โอโทโร่และ 
ชูโทโร่จากทูน่าครีบฟ้า  หอยเชลล์ 
แซลมอน  ไข่ปลา  ส่วนข้าวปั้น 
ต้อง  โทระซูชิเซต  มาทั้งปลา 

ฮามาจิ  เอนกาวะ  ฟัวกราส์  
ชู โทโร่   และไข่หอยเม่น  ชิ้น 
ใหญ่เต็มคำ  ปิดท้ายด้วย Kori 
Ichigo   และ  Kori  Ovalt ine 
น้ำแข็งไสสองรสชาติหวานเย็น 
ชื่นใจ

 Tora Sushi 143  ถนนราชพฤกษ์ 
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนนทบุรี  เปิด 
บริการ  วันจันทร์  - วันศุกร์  11.00 น.  - 
15.00 น.  และ 17.00 น. - 22.00 น.  วัน 
เสาร์  -  วันอาทิตย์  11.00 น.  -  22.00 น. 
โทร.  09-3662-6552 www.facebook. 
com/TORA SUSHI
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 Blu 36  ซอยสุขุมวิท 36 (อยู่ในซอย 
เดียวกับโรงเรียนนานาชาติ Trinity)  ถนน 
สุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  เ ปิดบริการ  วันจันทร์  - 
วันเสาร์  เวลา 17.00 น. - 24.00 น. (ปิด 
วันอาทิตย์)  โทร. 0-2661-5448

Blu 36

NEWS &
UPDATE

  หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ 
อาหารสไตล์เปรู  คาดว่า Blu 36 
ร้านอาหารกึ่งบาร์ร้านนี้คงจะ 
ชนะใจคุณได้ไม่ยาก  เพราะ 
คอนเซ็ปต์อาหารของที่นี่ เน้น 
สไตล์เปรูแท้  ๆ  รสชาติถูกปาก 
คนไทย  โดยมีซิกเนเจอร์เมนู  
เด็ด  ๆ  พร้อมเสิร์ฟให้ลิ้มลองกัน 
เต็มที่
  เมนูแนะนำของร้าน  อาทิ 
Guacamole Dip  อะโวคาโดบด 
ปรุ ง รสให้ อ ร่ อยด้ วยหั วหอม 
พริก  มะนาว  ผักชี  และครีม 
เสิร์ฟกับแผ่นตอร์ตีญ่าทอดกรอบ 
และผักสด  เป็นเซตของว่าง 
ที่อร่อยจนหยุดไม่ได้  Ceviche 
de Pescado Y Calamares 
เซวิเช่   เมนูต้นตำรับเปรูแท้  ๆ 
ทำจากปลาดิบและกุ้งสด  บีบ 
มะนาว  ใส่หอมเล็กและผักชี  
ลงไปคลุกเคล้า  อร่อยแบบเบา ๆ 
แต่จานนี้พิเศษกว่าเซวิเช่ดั้งเดิม 

คือเสิร์ฟพร้อมปลาหมึกชุบแป้ง 
ทอดและถั่วลิสงทอดกับเมล็ด 
ข้าวโพดหวาน  Confett i  a  la 
Q u i n o a   เมนูมั งสวิ รั ติ ที่ ใ ช้  
เมล็ ดคี นั วแท้ จาก เปรู นำมา 
ปรุงรสให้เข้ากับผัก  ธัญพืช  ใบ 
มินต์และผักชี  กินดีเพื่อสุขภาพ 
Papa Rellena  มันฝรั่งยัดไส้ 
ด้วยหมูผัดซอส  รสออกเผ็ดนิด ๆ 
จากนั้นนำไปทอดจนเหลืองทอง 
เ สิ ร์ ฟ พ ร้ อ ม ซ อสสู ต ร พิ เ ศษ 
Causa Salmon  อาหารอีกจาน 
ที่ทำจากมันฝรั่งบดอัดเป็นก้อน 
ตรงกลางวางอะโวคาโด  เสิร์ฟ 
กับปลาแซลมอนทอด  ปิดท้าย 
ด้วย Pisco Sour  ค็อกเทลสูตร 
พิเศษที่ เป็นซิกเนเจอร์ของเปรู 
เลยก็ว่าได้  ซึ่งบาร์เทนเดอร์จะ 
นำไข่ขาวมาเชคกับแอลกอฮอล์ 
ผสมน้ ำมะนาวและใบมิ นต์  
รสชาติออกเปรี้ยว  ๆ  ดื่มแล้ว 
สดชื่นดีทีเดียว
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H& C
RECOMMENDS

ไหวพ้ระเจา้ตากสนิ
แวะกนิของอรอ่ยฝัง่ธน  

@ วงเวยีนใหญ่ 

กรุงธนบุรี เมืองหลวงเก่าของไทย เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมาก่อน

ที่จะผลัดยุคสมัยสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ทุกวันนี้จุดรวมใจของ

ชาวไทยฝั่งธนคือลานพระบรมรูปทรงม้าของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช หรือเรียกกันติดปากว่า “วงเวียนใหญ่”

ซึ่งนอกจากจะไปกราบไหว้ขอพรท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว

คุณอาจคิดไม่ถึงว่าถิ่นเมืองเก่าแห่งนี้ยังอัดแน่นไปด้วย

ร้านอาหารเจ้าเก่าเจ้าเก๋าแสนอร่อยหาตัวจับได้ยาก ผู้เขียนเอง

อาศัยอยู่ย่านนี้มานานกว่า 10 ปี จึงขออาสา

รวมพลร้านอร่อยลิสต์ไว้ให้คุณ

ลองไปชิมตาม

กันดู เชื่อว่า

ความอร่อย

แห่งวงเวียนใหญ่

จะทำให้คุณ

ตกหลุมรัก

แน่นอน

เรื่อง :สิทธิโชค  ศรีโช  ภาพ :พีระพัฒน์,  ฝ่ายภาพนิตยสาร  H &C
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 ไดน์อินเดอะดาร์ก  หรือ  
ดี ไอดี   คือประสบการณ์กิน  
อาหารแบบใหม่ที่จะท้าทายและ  
ช่วยปลุกประสาทสัมผัสในการ  
รับประทานอาหารของคุณแบบ  
ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน 
  แรกเริ่มเดิมทีต้นตำรับของ  
ดีไอดีนั้นเกิดขึ้นในปี  ค.ศ. 1999  

ที่เมืองซูริก  โดยเศรษฐีชาวสวิส  
ที่บกพร่องทางสายตา  ชายผู้นี้  
ชอบจัดงานปารต์ีท้ีบ่า้น  คนืหนึง่  
เขานึกสนุก  จึงลองดับไฟจน  
บ้านมืดสนิท  แล้วให้คนตาดี  
ทั้ งหลายที่มาร่ วมปาร์ตี้ ลอง  
รับประทานอาหารดู  ปรากฏว่า  

DID 
Dine in the Dark  
รสอรอ่ยในความมดื

เรื่อง : สิทธิโชค ศรีโช  ภาพ : พีระพัฒน์ พุ่มลำเจียก

ลองจนิตนาการดซูวิา่ “ถา้คณุมองไมเ่หน็แลว้  

ตอ้งกนิอาหารดนิเนอร”์  คณุจะตอ้งเผชญิ  

อะไรบา้ง 

นอกจาก เขาแล้ วก็ ไม่ มี ใคร  
สามารถกินอาหารได้อย่างปกติ  
และไมส่ามารถทายไดถ้กูทัง้หมด  
ว่าอาหารที่กินอยู่นั้นคืออะไร  
กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เขานำมา  
สร้างคอนเซ็ปต์การรับประทาน  
อาหารในที่มืด  เพื่อต้องการ  
เปิดโลกด้านการกินให้บุคคล  
สายตาดีได้ เข้าใจถึงโลกของ  
ผู้พิการทางสายตา  ทั้งยังเปิด  
ประสบการณ์ด้านการกินแบบ  
ใหม่ ให้นักกินทั่ ว โลกอีกด้วย  
คอนเซ็ปต์  D ID  จึ ง เ ริ่ มนิยม  
แพร่หลายในเยอรมนี  ปารีส  
ลอนดอน  ก่อนจะบินมาเปิดที่  

RESTAURANT
OF THE MONTH
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เรื่องและสูตร : สิทธิโชค  ศรีโช  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : ธนภัทร,  วริยา  ภาพ :  พีระพัฒน์  พุ่มลำเจียก  ผู้ช่วยภาพ : ธิติสุดา,  พสชนัน

สไตล ์ :  พิมฝัน  ใจสงเคราะห์  ผู้ช่วยสไตลิสท ์ : ปริชญา  เชื้อพรหม

HEALTHY 
DRINK

3 แกว้เครือ่งดืม่สดุเก๋ ในงาน 

Good Life Fair 2016

งานกู้ดไลฟ์แฟร ์ 2016  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ปีนี้  นอกจากวอฟเฟิลอร่อย ๆ ของแอ๊วแอ๊ว 

ที่คุณไปชิมกันได้แล้ว  ในโซนคาเฟ่ของนิตยสาร Health  Cuisine  เรายังมีเครื่องดื่มแสนอร่อย 

หลากกลิ่นรสให้เลือกชิมกันได้ถึง 3 แก้ว  ถูกจิตตรงจริตแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้ 

ในวันที ่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 นี้  รับรองว่าได้ดื่มกินแล้วจะฟินไปตามกัน

โกโก้
ป็อปคอร์นเชค
ความทรงจำวัยเด็กที่ดื่มได้
ส่วนผสม (สำหรับ 1 แก้ว)

  เตรียม  10  นาที  ปรุง  5  นาที

MONIN Popcorn
 Syrup 1.5	 ออนซ์
โกโก้ต้มกับนม
	 พักให้เย็น	 2-3	 ถ้วย
น้ำแข็ง	 1	 ถ้วย
วิปปิ้งครีมตามชอบ
ซอสช็อกโกแลตตามชอบ
ป็อปคอร์นเคลือบคาราเมล
	 และมาร์ชแมลโลว์ตามชอบ

หมายเหต ุ : สัดส่วนส่วนผสม 
ในการต้มโกโก้กับนมสด 
สำหรับเครื่องดื่มสูตรนี้คือ 
นม 3 ถ้วย  โกโก ้ 8 ช้อนโต๊ะ 
ใช้สำหรับชงเครื่องดื่มดังกล่าว 
ได้ทั้งหมด 4 แก้ว

วิธีทำ

	 ผสม  MONIN Popcorn 
Syrup กับโกโก้ต้มผสมนม 
น้ำแข็ง	 ลงในกระบอก 
เชค	 ปิดฝา	 เขย่า 
ประมาณ  20 ครั้ ง 
แรง ๆ	 รินใส่แก้ว 
ที่ราดซอสช็อก- 
โกแลตไว้ด้านใน 
แล้ว	 ก่อนบีบวิปปิ้ง- 
ครีมด้านบน	 และโปะ 
ด้ ว ย ป็ อ ป ค อ ร์ น กั บ 
มาร์ชแมลโลว์	 พร้อม 
เสิร์ฟ

พลังงานต่อหนึ่งแก้ว 
240.81 กิโลแคลอรี
โปรตีน 4.02 กรัม 
ไขมัน 4.29 กรัม

คาร์โบไฮเดรต 47.70 กรัม 
ไฟเบอร ์ 0.00 กรัม
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สูตร : Camp Curry Bangkok เรื่อง : เป็นเอก  ทรัพย์สิน

ภาพ : จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร  สไตล ์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า

“Camp” 
รา้นแกงกะหรีเ่พือ่สขุภาพ 

Camp  ร้านแกงกะหร่ีช่ือดังอันดับต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น 

มีสาขามากกว่า 30 สาขา  และล่าสุดได้ขยายมาเปิดสาขาใหม่ 

ท่ีเมืองไทยเป็นแห่งแรกภายใต้ช่ือ Camp Curry Bangkok 

โดยมีคุณสุรภาพ  ล่ิมอติบูลย์  และคุณธีรวัลค์ุ  ปังศรีวงศ์ 

เป็นผู้นำแกงกะหร่ีรสเลิศน้ีเข้ามาให้คนไทยได้ล้ิมลองกัน

EVERYDAY
VEGGIE
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MS’HappyDiet ชุมชนของคนรักสุขภาพ

ในยคุที ่ Healthy Lifestyle กำลงัมา  องคค์วามรูม้ากมายถกูเผยแพร ่ 

ในชอ่งทางตา่ง ๆ  และทีฮ่ติมากใน พ.ศ.นีค้อื  โซเชยีลมเีดยี  แตห่ากพดูถงึตวัจรงิ  

ของสายนีแ้ลว้  ชือ่ของเมย ์ - ศวติา  เศรษฐาภรณ ์ สาวสวยเจา้ของบลอ็ก  

MS’HappyDiet คอืบคุคลทีห่ลายคนนกึถงึ  เพราะนอกจากจะเปน็บลอ็กเกอร ์ 

คนแรก  ๆทีม่าสายสขุภาพอยา่งชดัเจน  เธอยงัสนใจดา้นโภชนาการ  

อยา่งจรงิจงั  จนถงึขัน้ศกึษาตอ่และไดร้บัการรบัรองจากมหาวทิยาลยั  

คอรเ์นล (Certificate in Plant Based Nutrition)  วทิยาลยัออกซฟอรด์  

(Nutrition Therapist)  และ Institute of Integrative Nutrition  

เปน็เครือ่งการนัตจีดุยนืของเธอไดเ้ปน็อยา่งด ี  

Post 

	 เกือบ  4 ปีแล้วที่สาวสวย	 
คนนี้ เ ริ่ มดู แลตั ว เองและกิน	 
อาหารสขุภาพในแนวทาง Whole  
Food Plant  Based	 ซึ่ งเน้น	 
ผักผลไม้เป็นหลัก	 ร่วมกับการ	 
ออกกำลังกายเป็นประจำ	 ทำให้	 
ค้นพบวิถีที่ตอบโจทย์ชีวิตและ	 
มีความสุขกับสิ่ งที่ทำ	 พร้อม	 

BLOGGER
TALK

เรื่อง : mambo  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : พัชราวรรณ  สีหราช  ภาพ : MS’HappyDiet

แบ่ งปันใน  MS ’HappyDie t  
ขณะเดียวกันเธอยังเป็นวิทยากร	 
รับ เชิญในงานต่ าง  ๆ 	 เขี ยน	 
บทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ให้แก	่ 
เว็บไซต์ ELLE Magazine	 รวม	 
ถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ  Healthy  
Snack ภายใต้แบรนด์  PRIZE  
อะไรที่ทำให้สาวชอบชิมคนนี้	 

หันมาเอาดีกับการเข้าครัวและ	 
ออกกำลงักายเปน็นจิ	 ตามมาหา	 
คำตอบไปพร้อมกันค่ะ	
กวา่จะเปน็ MS’HappyDiet 

	 “จุดเริ่มต้นของเมย์เกิดจาก	 
เราอยากลดความอ้วน	 ซึ่งลอง	 
มาหลายวธิ	ี ทัง้การออกกำลงักาย  
มากและกินน้อย	 แต่ไม่สำเร็จ	 

สุดท้ ายพบว่ าการกินอาหาร	 
เพื่อสุขภาพทำให้น้ำหนักลดลง	 
อย่างยั่ งยืน	 จากที่ทำอาหาร	 
ไม่เป็นเลย	 กลายเป็นคนชอบ	 
เขา้ครวั	 จากไมช่อบออกกำลงักาย	 
ก็กลายเป็นว่าต้องออกกำลัง	 
สัปดาห์ละ  5 วัน	 เมื่อประสบ	 
ความสำเร็จกับการลดน้ำหนัก	 
แล้ว	 เพื่อน  ๆ  และคนรอบข้าง	 
มกัจะถามถงึเคลด็ลบั	 เราเลยแชร	์ 
ผา่นไอจขีองตวัเอง	 แบง่ปนัความรู	้ 
และประสบการณ์	 เพื่อแสดงให	้ 
เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบ Healthy  
Lifestyle ไมใ่ชเ่รือ่งยาก	 นีจ่งึเปน็	 
จุดเริ่มต้นของการทำบล็อกโดย	 
มีคอนเซ็ปต์ Happy & Healthy  
D ie t  o f  Food ,  Though ts ,  
Lifestyle & Inspiration  อยากให ้ 
MS’HappyDiet เป็นผู้หญิงที่มี	 
ไลฟ์สไตล์แบบเฮลตี้	 มีความสุข	 
มีความมั่นใจที่จะเลือกสิ่งที่ดี	 
ใหต้วัเอง	 จงึตัง้ใจทีจ่ะสรา้งคอม-	 
มูนิตี้ให้เพื่อน ๆ ได้มาพูดคุยและ	 
แบง่ปนัความรูแ้ละแรงบนัดาลใจ  
ซึ่งตอนนี้เรามีช่องทางการสื่อสาร	 
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CELEBRITY 
GUIDE&
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Tichaa Tea Tasting 

Grand Opening  
The Taste Thonglor 

 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ


แล้ว
 สำหรับโครงการ
 The


Taste 
 Thonglor
 ปากซอย


ทองหล่อ
 11
 บูติกไลฟ์สไตล์


มอลล์ที่รวบรวมร้านอาหาร


ชั้นนำทั้งหมด
 8 
 ร้าน
 อาทิ


เชฟกระทะเหล็ก,
 ฮามาคัตสึ,


เอ็นโด
 ซูชิ,
 โรสแมรี่
 บาย


มาดามตวง,
 ดรมีลอฟท,์
 ตำ



ทองหล่อ
 สวีทเทอรี่
 และดอลลี่


ชูโรคาเฟ่
 นอกจากนี้ยังมีร้าน


นาฬิกาแบรนด์หรูและสตูดิโอ


สนามกอล์ฟแบบ
 3D 
 อีกด้วย


ภายในงานตกแต่งอย่างโมเดิร์น


ในโทนสีน้ำเงินในธีม
 Tastes
 of


The
 Taste
 Thonglor
 ซึง่เซเลบรติี
้

และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานยังได้


ลิ้มลองเมนูเด็ดจาก
 8
 ร้านชั้นนำ
ในโครงการด้วย


 Tichaa 
 by 
 HARNN
 (ธิชา


บาย
 หาญ)
 ชาสมนุไพรใบหมอ่น


ออร์แกนิก เพื่ อสุขภาพ
 โดย


HARNN 
 (หาญ)
 แบรนด์ไทย


ชั้ นนำ 
 ชวนเหล่ าคนรั กการ


ดื่มชามาร่วมสัมผัสรสชาติใหม่


ของ
 Tisane
 (ทซิาน)
 ชาใบหมอ่น


ออร์แกนิกที่ผสมผสานสมุนไพร


ไทยนานาชนิด
 โดยมีให้เลือก


ก ว่า 
 15 
 รสชาติ 
 แบ่ ง เป็น 
 3



ประเภท
 ได้แก่
 ประเภทที่ 
 1



Certified 
 Organic
 อาทิ
 ชา


ใบหม่อนสูตรผสมข้าวคั่ว
 มีทั้ง


สตูรขา้วขาว
 ขา้วแดง
 และขา้วดำ


ประเภทที่ 
 2
 Natural
 Tisane


อาทิ 
 ชาใบหม่อนผสมมะตูม


ชาใบหม่อนผสมดอกเก๊กฮวย


ประเภทที่
 3
 Candle
 Scented



Tisane
 เช่น
 ชาใบหม่อนอบ


ค วั น เ ที ย น สู ต ร ซิ ก เ น เ จ อ ร์


เฉพาะของ 
 Tichaa 
 เท่านั้น


ภายในงานยงัมกีารจดัเวริค์ชอป


ผสมชาตามความชอบเพื่อเป็น


ของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย


บรรยากาศเป็นไปด้วยความ


สนุกสนานของแขกผู้ร่วมงาน


และสื่อมวลชน
 ณ
 ร้านเดอะ


การเ์ดน้ส
์ ออฟ
 ดนิสอ
 พาเลซ


J & P Jasco  
@ THAIFEX 2016 

 ผา่นไปแลว้กบังานแสดงสนิคา้


และอาหารจากผู้ประกอบการ


ทัง้ในและตา่งประเทศ
 THAIFEX-


World
 of
 food
 ASIA
 2016
 เมือ่


วันที่ 
 25 
 - 
 29 
 พฤษภาคม
 2559


ณ
 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี


โดยแบรนดด์งัอยา่ง
 J
 &
 P
 Jasco



Products
 (Thailand)
 Co.,
 Ltd.


ไดน้ำสนิคา้ใหม
่ 
ๆ มารว่มจดัแสดง


พร้อมประกาศศักยภาพในการ


เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เครื่องครัว


และ เครื่ อ งใช้บนโต๊ ะอาหาร


ด้วยประสบการณ์และความรู้


กว่า
 20 
 ปี
 ทำให้แบรนด์ได้รับ


ความไวว้างใจและความพงึพอใจ


จากลกูคา้ทัว่ประเทศ
 โดยแบรนด
์


มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าเกิดใหม่


ในอุตสาหกรรมเครื่องครัวและ


เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเพื่อเพิ่ม


ความหลากหลายและมีคุณภาพ


ตอบโจทย์ของลูกค้าตลอดมา


www.jnpjasco.com 
 ติดต่อ


สอบถาม
 โทร.
 0-2988-4602
 ต่อ


405,
 407


EVENTS
เรื่อง : jujung, 

mambo, kukkoo
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ราคาพิเศษเพียง 
990 บาท
รับฟรี  หนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์

อมรินทร ์ CUISINE  1  เล่ม รายชื่อหนังสือ

เลือกรับฟรี

  Easy  Japanese  Cooking  (ENG) 

มูลค่า  475  บาท

  สลัดจานผลไม้  มูลค่า  239  บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็น
สมาชิกนิตยสาร  รับทันทีส่วนลด  30% 
เม่ือซ้ือหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ 
และรับคูปองส่วนลด  30%  เพิ่มอีก 
1  ใบในเดือนเกิด (สั่งซื้อที่แผนกสมาชิก 

โทร.  0-2423-9889  หรือร้านนายอินทร์ท่ีร่วมรายการ)
 ส่วนลด 10% ในการส่ังซ้ือหนังสือท่ีจัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์
บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด ฟรี!  ค่าจัดส่ง พร้อมรับหนังสือส่งถึงบ้าน 
ภายใน 7 วัน

 ส่วนลด 5 - 10% ในการซื้อหนังสือที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา
 ส่วนลดพิเศษ 10% ในการซ้ือสินค้าและบริการจากร้านอาหาร 
สปา  ฟิตเนส  และสินค้าสุขภาพที่ร่วมรายการ 

 สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม กับทางนิตยสาร Health & 
Cuisine ฟร!ี  
ส่งใบสมัครได้ที่  บริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด 108  หมู่ที ่2  
ถนนบางกรวย - จงถนอม  ตำบลมหาสวสัดิ ์ อำเภอบางกรวย จงัหวดั  
นนทบรุ ี 11300  โทรศัพท ์ 0-2423-9889 โทรสาร 0-2449-9222,  
0-2449-9500 - 1 หรือสมัครที่ www.healthandcuisine.com  
อีเมล : member@amarin.co.th 
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเป็นสมาชิกนิตยสาร*

พิเศษ!!  สำหรับสมาชิก
The 1 Card  เพียง 9,900 คะแนน

สามารถสมัครสมาชิกนิตยสาร 
Health &  Cuisine 12 ฉบับ / 1 ปี
  วันนี้   -   31   ธันวาคม  2559  แลกคะแนนได้ที่  
จุดแลกคะแนน  The  1  Card  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
โรบินสัน  บีทูเอส  ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

เช็กคะแนน The 1 Card ก่อนแลกได้ที่
  Customer  Call  Center  โทร.  0-2660-1000    The  1  Card  iPhone  App
  SMS  4264011  (3  บาท  /  ครั้ง)    www.the-1-card.com

ในรูปแบบ  E-Magazine  ในราคาเพียง  659  บาท

(12  ฉบับ  /  1  ปี)  ได้ง่าย  ๆ  เพียงคุณสแกน  QR-Code 

คลิกง่าย   ๆ ท่ี  www.naiin.com/e-magazines/bestseller

สมัครสมาชิกนิตยสาร
Health &  Cuisine

Subscription 
สมคัรหรอืตอ่อายสุมาชกิวนันี้ 
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งานพระราชทานเพลงิศพ  นางเพญ็พรรณ  สทิธไิตรย ์  
ศลิปนิแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป ์  
(ประณตีศลิป ์ - แกะสลกัเครือ่งสด)  ประจำป ีพ.ศ. 2552 

H &  C CLUB
NEWS

	 เมื่อวันเสาร์ที่  12 มีนาคม	 
พ.ศ. 2559	 สมเด็จพระเทพรัตน-	 
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เสด็จพระราชดำเนินไปในการ	 
พระราชทานเพลิงศพ	 อาจารย์	 
เพ็ญพรรณ	 สิทธิไตรย์	 ท.ม.,	 
จ.ภ.	 ศลิปนิแหง่ชาต	ิ สาขาทศัน-	 
ศิลป์  -  ประณีตศิลป์ (ศิลปะการ	 
แกะสลักเครื่องสด  -  ของอ่อน)	 
ประจำปีพ.ศ. 2552	 และบุคคล	 
ดีเด่นของชาติ	 สาขาเผยแพร่	 
เกียรติภูมิของไทย	 ปี พ.ศ. 2554  

ณ วดัมกฏุกษตัรยิารามราชวรวหิาร  
เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	
	 เมื่อยังมีชีวิตอยู่	 อาจารย์	 
เพ็ญพรรณ	 สิทธิไตรย์	 สกุลเดิม	 

วชิโรดม	 ถือเป็นผู้มีผลงานด้าน	 
ทศันศลิป ์ - ประณตีศลิปท์ีโ่ดดเดน่	 
และมีความรู้แตกฉานเป็นอย่าง	 
มาก	 โดยเฉพาะงานแกะสลัก	 
เครื่องสด - ของอ่อน	 จึงมีโอกาส	 
ได้ เข้าถวายการรับใช้ ในงาน	 
พระราชพิธีสำคัญมากมาย	 เช่น	 
การซ่อมแซมเพดานเรือพระที่นั่ง	 
สุพรรณหงส์ 	 โดยปักลายผ้า	 
ตกแต่ ง เ รื อและเรือในขบวน	 
ทั้งหมดในงานฉลองกรุงรัตน-	 
โ ก สิ น ท ร์  2 0 0  ปี 	 รั บ สนอ ง	 
พระบรมราชโองการประดิษฐ์	 
ผักและผลไม้แกะสลักในงาน	 
เลี้ยงรับรองราชอาคันตุกะจาก	 
ต่างประเทศ	 และงานสโมสร	 

สันนิบาตในวันฉลองกรุงรัตน-	 
โกสินทร์  200 ปี	 ณ  พระบรม-	 
มหาราชวัง	 ประดิษฐ์ดอกมะลิ	 
จากแห้วจำนวน  500 ดอกใน	 
งานเสกสมรสสมเด็จพระเจ้า-	 
ลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-	 
ลกัษณ	์ อคัรราชกมุาร	ี ในป ีพ.ศ.	 
2528	 และประดิษฐ์มะพร้าวอ่อน	 
250 ผลเป็นผอบเพื่อส่งไปงาน	 
เลี้ ยงพระราชทานที่ประ เทศ	 
สหรัฐอเมริกาในครั้งที่สมเด็จ-	 
พระนางเจา้ฯ	 พระบรมราชนินีาถ	 
เสด็จฯไปทรงเผยแพร่งานศิลป-	 
วัฒนธรรมของไทย	 ฯลฯ	  
	 อาจารย์เพ็ญพรรณ	 สิทธิ-	 
ไตรย์  ยังเป็นเจ้าของตำราด้าน	 
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H &  C CLUB
LETTERS

เจ้าของจดหมายทั้ง  3  ฉบับ 
จะได้รับหนังสือคุณภาพในเครือ 
อมรินทร์  มูลค่า  1,235 บาท 
ท่านละ  1 รางวัล  ติดต่อรับ 
ของรางวัลได้ที่ คุณวทานีย์  
โทร.  0-2422-9999  ต่อ  4600 
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ศกน้ี 
เท่านั้น  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ 
สิทธิ ์

 เป็นแฟนคลับ  H & C มา 
นาน  ชอบเนื้อหาสาระในเล่ม 
มาก  ๆ   โดย เฉพาะ รู ปภาพ 
ถ่ายทอดออกมาได้เสมือนจริง 
มากค่ะ  อ่านกี่รอบก็ไม่มีเบื่อเลย 
ที่ชอบที่สุดคือ H & C ใจป้ำมาก 
แจกรางวัลที่พักสุดหรู  ทุกฉบับ 
เลยค่ะ

เสาวภา  วงศ์ถีระพงษ์
ฉะเชิงเทรา

 ดีใจจังค่ะที่คุณเสาวภา 
ชื่ นชอบผลงานของนิตยสาร 
H & C  ทางทีมงานต้ังใจหาข้อมูล 
และผลิตสิ่งดี  ๆ  แบบนี้ให้ผู้อ่าน 
ได้ติดตามต่อไป

 ดิฉันได้ติดตาม H & C มา 
ได้  3  ปีแล้ว  ชอบสูตรอาหาร 
ของ  H & C มาก  ๆ  ได้มีโอกาส 
ทำกับข้าวให้ลูก ๆ รับประทานกัน 
ลูก  ๆ  ชอบมากค่ะ  และฉบับ 
เดื อนพฤษภาคมที่ ผ่ านมามี  
คอลัมน์ Blogger Talk  แม่สลิ่ม 
ในดวงใจเลยค่ะ  ได้ทำอาหาร 
ตามสูตรของแม่สลิ่มหลายอย่าง 
ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

สุนันทา  เวทยะวิศิษฏ์
กรุงเทพฯ

 ฉบับหน้ามีบล็อกเกอร์  
คนดังมาเล่าเรื่องราวน่าสนใจ 
ส่วนจะเป็นใครนั้น  ต้องติดตาม 
กันนะคะ  ขอบคุณคุณสุนันทา 
มาก ๆ เลยค่ะ

 สวัสดี  บ.ก.และทีมงาน 
H & C ทุกท่านค่ะ  เมื่อวันหยุด 
ยาวในวันแรงงานท่ีผ่านมา  ดิฉัน 
ทำกั บ ข้ า วตามนิ ตยสา รคื อ 
เมนู  “ข้าวคลุกพริกเกลือ”  ซึ่ง 
ตัวดิฉันเองก็ไม่ เคยรู้จักเมนูนี้  
มาก่อน  ขอบอกว่า  รสชาติแซ่บ 
เว่อร์สุด  ๆ  อร่อยค่ะ  ขอบคุณ 
ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าครัว 
อีกครั้งค่ะ

ฉันทพัฒน์  สิงหเสนีย์
กรุงเทพฯ

 อยากลองชิมฝีมือของคุณ 
ฉันทพัฒน์จังค่ะ  ต้องอร่อยมาก ๆ 
แน่  ๆ  แค่รู้ว่าคุณผู้อ่านสักท่าน 
นำเมนูใน  H & C ไปทดลองทำ 
ทีมงานก็แฮ็ปปี้สุด ๆ แล้วค่ะ
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ชุดผ้าอาบน�้าฝน

ประกอบด้วย

• ผ้าอาบน�้าฝน 1.8 เมตร

• ผ้าเช็ดศีรษะ 15x30 นิ้ว

• ผ้ารับประเคน

• ผ้าเช็ดบาตร

ชุดอังสะ

ประกอบด้วย

• เสื้ออังสะ ผ้ามัสลิน

• กระเป๋าคาดเอว

•  ผ้าเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

• ผ้าเช็ดบาตร

ชุดกระเป๋ายา

ประกอบด้วย

• กระเป๋าอเนกประสงค์

• ซองข้อน ส้อม

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• ผ้ารับประเคน

1. ชุดคลังบุญ ถุงทอง (วันอาทิตย์)  

"ช่วยเสริมหน้าที่การงานให้ประสบความส�าเร็จ"

ประกอบด้วย  

เสื่อนั่งสมาธิ 60x80 ซม. 1 ผืน  

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน 

ย่ามพระ 1 อัน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 1 ผืน  

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง  

นมไวตามิลล์เจ 1 กล่อง

2. ชุดเพิ่มพูนบารมี (วันจันทร์)  

"ส่งผลให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆ ชีวิตสงบสุข ร่มเย็น"

ประกอบด้วย  

อาสนะ 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด 

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

สบู่แพ็ค 3 ก้อน 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

3. ชุดโตกพร้อมของใช้ (วันอังคาร)  

   "อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และมีโชคมีลาภ"

ประกอบด้วย  

ขันโตก ขนาด 10นิ้ว 1 อัน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 

โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปแบบถ้วย 1 ถ้วย 

โรซ่า ย�าผักกาดดอง 145 กรัม 

น�้ามะม่วง 3 กล่อง

แชมพู 100 มล. 1 ขวด 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

ประกอบด้วย  

กล่องไม้ไผ่ 16x21 ซม. 1 กล่อง 

ผ้าขนหนู 15*30 ซม. 1 ผืน 

กระดาษเช็ดหน้า 1 กล่อง 

ยาแก้ไอโยคี 60 ซีซี. 1 กล่อง 

ยาธาตุน�้าแดง 180มล. 1 ขวด

ยาธาตุน�้าขาว 200 มล. 1 ขวด 

พาราเซ็ทตามอล 500 มก. 10 เม็ด 

ยาเหลืองสหการ 15 มล. 1 ขวด 

เกลือแร่ OREDA 1 ซอง 

ยาหอม 5 เจดีย์ 1 ซอง 

ยาหม่อง 2 กรัม 1 กล่อง

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน�้ามูก 2 มก. 10 เม็ด 

5. ชุดผ้า (วันพฤหัสบดี) 

   "ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ และเงินทอง"

ประกอบด้วย 

อังสะ 1 ผืน 

สบง 1 ผืน 

ผ้ากราบ 1 ผืน 

ผ้าเช็ดตัว 27*54 นิ้ว 1 ผืน

6. ชุดสะพานบุญ (วันศุกร์) 

   "ช่วยเสริมบารมีและเปิดแสงสว่างให้ชีวิต"

ประกอบด้วย 

ตะแกรงขาวใหญ่พร้อมผ้าหุ้ม 1 ชุด 

ย่ามพระ 1 อัน 

ผ้าอาบน�้าฝน 1 ผืน 

ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว 1 ผืน 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

ยาสีฟัน 1 กล่อง 

7. ชุดเสริมลาภเสริมยศ (วันเสาร์)

   "ช่วยเสริมสติปัญญา และลาภยศเงินทอง"

ประกอบด้วย 

กล่องบุญรักษา 1 กล่อง 

ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว 1 ผืน 

ผ้าอาบน�้าฝน 1 ผืน 

ซองแว่นตา 1 อัน 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน

2

5

1

6

7

น�้าดื่มบุญรักษา 350 มล. 2 ขวด 

ทิชชู่ 2 ม้วน 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

แชมพู 100 มล. 1ขวด 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง  

ธูปตะไคร้1 กล่อง 

ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง

ถุงทองพร้อมโบว์ทอง 1 ชุดบุญรักษาทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

ร่มพระสีน�้าตาล 1 อัน 

รองเท้าฟองน�้า 1 คู่ 

ธูปเทียน 1 ชุด 

หนังสือพระ 1 เล่ม 

โบว์ทอง 1 อัน

รหัส 2000019841

ยาสีฟัน 1 หลอด 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง 

ทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

ข้าวธรรม 100 กรัม 1 ถุง

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

ถุงหุ้มพร้อมโบว์ทอง 1 ชุด

รหัส 2000019842 

กรรไกรตัดเล็บ 1 อัน 

แชมพู 170 มล. 1 ขวด 

น�้ายาซัก 170 มล. 1 ขวด 

โบว์ทอง 1 ชุด

รหัส 2000019843

รหัส 2000019844 

สบู่ขิง 60 กรัม 1 กล่อง 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

ผงซักฟอก 120 กรัม 1ซอง 

ฟองน�้าเหลืองใหญ่ 1 อัน 

ทิชชู 2 ม้วน

บุญรักษาทิชชู่กล่อง 1 กล่อง 

น�้ายาล้างจานไฮวอช 180 มล. 1ขวด 

ตะเกียงไฟฉาย 1 อัน 

ยาบุญรักษาชุดเล็ก 1 กล่อง 

น�้าดื่มบุญรักษา 350 มล. 1ขวด 

ถุงทองพร้อมโบว์ทอง 1ชุด

รองเท้าฟองน�้า 1 คู่ 

ส�าลีก้าน 25 ก้าน 

แปรงสีฟัน 1 ด้าม 

ยาสีฟัน 1กล่อง 

แชมพู 50 มล. 1 ขวด 

สบู่เปลือกส้ม 1 ก้อน 

มีดโกนขนนก 1 ด้าม 

เทียนกล่อง 2 เล่ม 

ธูปเทียน 1 ชุด

3 4

สินค้าธรรมะ 19
ชุดสังฆทานเสริมบารมี (วันเกิด)

4. ชุดยามงคลพร้อมของใช้ (วันพุธ)  

   "ส่งผลให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรง"

ราคา 
860.- ราคา 

910.-

ราคา 
1,130.-

ราคา 
610.-

ราคา 
570.-

ราคา 
1,290.-

ราคา 
930.-

0 2423 9889
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รหัส 2000016904

ประกอบด้วย

• ร่มกลด เส้นผ่าศูนย์กลาง 140 ซม. สูง 99 ซม.

• มุ้งกลดพระ ขนาด 210 x 216 ซม.

• ไฟฉาย(ตรงด้ามร่ม)

นวัตกรรมพิเศษ

1. โครงผลิตจาก “อลูมิเนียมไฟเบอร์” น้�าหนักเบา

   ไม่เป็นสนิมหรือขึ้นรา สามารถใช้เป็นร่ม และ  

   กลดพระได้สะดวก ใช้งานง่าย

2. ซี่ร่มไฟเบอร์ ยืดหยุ่นและกันลมได้ดี

3. แกนสามารถถอดได้ ด้านจับถนัดมือ

4. “ด้ามมีไฟฉาย” เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 

   ในการเดินทาง หรือธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ

5. ผ้ากันความร้อนและรังสี UV อย่างดี

6. ปลายทิฟเหล็กเพิ่มความทนทาน

7. หัวจุดสามารถคล้องเชือกแขวนได้

ข้อแนะน�าการใช้

ควรสะบัดให้ผ้าคลายก่อนกาง ควรตากให้แห้ง

ก่อนเก็บ

รหัส 2000019877 

รหัส 2000019845

รหัส 2000019876 
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โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ แล้วส่งกลบัมายัง โทรสารหมายเลข 02-449-9222 บรษิทั อมรนิทร์ บุค๊ เซน็เตอร์ จ�ากดัแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมเงนิ ...................................บาท

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

ตัวอย่าง 3 0 0 0 0 0 0 2 9 4 ข้าวไรซ์เบอร์รี่อนิทรย์ี 130 2 260

ฝ่ายสมาชิก
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
108 ม.2 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

ใบอนุญาตเลฃที่ ปน.(น) /3135 ปณศ.บางกรวย
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริ ก ารธุ รกิ จตอบรั บ

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

รหสัสมาชิก ........................................................................................................................................................................................

ช่ือ – นามสกลุ ................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ (บ้าน).......................................................... โทรศัพท์ (ท่ีท�างาน) ....................................................................

โทรศัพท์มอืถอื............................................................. อเีมลล์ ....................................................................................................

ส� า หรั บล ูกค ้ า ตอบกล ับก ารสั ่ง ซื ้อ

สถานที่จัดส่งสินค้า

เลขท่ี..............................หมู่ที.่................ อาคาร/หมู่บ้าน ....................................................................................................

ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน......................................................................................................

ต�าบล/แขวง.................................................................. อ�าเภอ/เขต ......................................................................................

จังหวดั............................................................................... รหัสไปรษณย์ี ................................................................................

• การช�าระสินค้า

  ธนาณติั ส่ังจ่าย ปณจ. บางกอกน้อย 10700 สั่งจ่าย บรษัิท อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั 

  โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรพัย์ ช่ือบัญชี บรษิทั อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั

    ธ.กรงุเทพ สาขาบางล�าพู เลขท่ี 116-0-88265-8

    ธ.กสิกรไทย สาขาบางยี่ขนั เลขท่ี 047-2-06444-6

    ธ.กรงุไทย สาขาพระป่ินเกล้า เลขท่ี 031-1-54806-7

    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่ 114-2-00057-2

  ช�าระแบ่งจ่ายด้วยบตัรเครดติ ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน ธนาคารที่ร่วมรายการ 

  (ตดิต่อcall center 0-2423-9889)

  ช�าระด้วยบตัรเครดติ  VISA   MASTER

ธนาคาร.................................................................................วนัหมดอาย ุ...................................................................................
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ใบเสรจ็รบัเงนินี้ออกในนามช่ือ/บรษัิท ...........................................................................................................................

กรุณาส่งใบสัง่ซื้อ/ใบโอนเงนิ ยืนยันมาที่ FAX : 0-2449-9222

เมื่อซื้อสินค้า ครบ 800.- ขึ้นไป รับบริการส่งสินค้า ฟรี
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด  โทร. 0-2423-9889 

Fax : 0-2449-9222    Email : mashops@amarin.co.th    
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