
 
 
 
 

 

 
 

คู่สร้างคู่สม 
ปีที่ 37  ฉบับที่ 943 เมษายน 2559 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ  

 ชายผู้เข้าใจหัวอกผู้หญิง ยอมถูกหาว่า “บ้า” เพื่อหา
วิธีผลิต “ผ้าอนามัย” ให้ภรรยาใช้ 

 เทศกาลสงกรานต์ “คส.คส.” ชวนเที่ยวไทยไปเยือน 

“สิม” ชมศิลป์ สาดน้้าตามประเพณีที่ใจกลางอีสาน 

 สาวไทยพาขับเครื่องบิน ลงเรือ ขับรถ เดินป่า ตาม

ล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีที่ “แคนาดา” 

 1 เม.ย. วันข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือน

โอดครวญกว่าจะโตในสายงาน ก็เกือบตาย เพราะ.. 

 ลูกแฝดแท้ๆ แต่คนละพ่อ ? 

 

 

 

 

 

 
ดิฉัน 
ฉบับที่ 930 เมษายน  2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 คัลเลอร์ คลับ :รับซัมเมอร์อย่างอินเทรนด์ 
 จับจ่ายใช้สอย : Beach Calling 
 เปิดอก :เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ JT นี่แหละของจริง 
 ต้องรู้ :9 สิ่งที่ผิวก้าลังบอกคุณว่าร่างกายก้าลัง

ปัญหา 
 เย็นที่ไหน :Blue Lagoon 
 ดีไซน์ 108 :สีสันผสานสีทอง 
 พอไปวัดไปวา :ไปวัดใต้ ไหว้พระเจ้าตาก 

 



 
 
 
 
 
 

รักลูก 
ปีที่ 34  ฉบับที่ 399 เมษายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 FACT&INFO เม่ือเพื่อนในจินตนาการ..มีตัวตน 
 NEED&HELP  เด็กเสี่ยงภูมิแพ้มากขึ้น เร็วขึ้น 
 NURTURE&CARE  6 เสียงสร้างสมองดี 
 FOOD&NUTRITION  6 เมนูฮิต..อร่อยนี้แม่ท้อง

ต้องระวัง 
 LIVING&TASTE  Money Matter แผนการเงิน..

เมือมีลูก 
 NEWS นมแพะ..Nurture by Nature 

 
 
 
 

 
 
 
 
HEALTH TODAY 
ฉบับที่ 180  เมษายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 SPECIAL REPORT วิกฤตหัวใจ 
 DISESE ด่ืมกาแฟอาจเสี่ยงมะเร็งปอด 
 DISESE เหล้า ดีต่อสุขภาพ? 
 NUTRITION อาหารบ้าบัดสิว บ้ารุงผิว 
 MIND&SPIRIT คนแก่ติดมือถือ 
 BEAUTY&BODY บาดเจ็บจากการออกก้าลังกาย 
 MY DOCTOR เม่นทะเล ภัยใกล้ตัว 

 



 

 

 

 

 

นักเลงรถ 
ปีที่ 34  ฉบับที่ 397  เมษายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 Hottest Stuff  BMW M 2 Coupe เท่ต้ังแต่หลังคา
ยันพื้น 

 Circuit NR ความเคลื่อนไหวในแวดวง 
 อ่านได้เร่ือง@นักเลงรถ  ค่ายรถผลาญงบกันยังไง? 
 Big Performance  HONDA Civic FD SSR Type 

C หล่อครบชุด 
 Fast Analyze  V Mouth ท้าไปท้าไม? 
 อ่านหาเร่ือง@นักเลงรถ สเป็คนอก VS สเป็คไทย 

ท้าไมไม่เหมือนกัน 

 

 

 

 
 
 
เย่อกับปลา 
ปีที่ 18  ฉบับที่ 218  เมษายน  2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 ภัยจากทะเล..พลาดพลั้งถึงตาย 
 เทสต์เบ็ดตกกุ้ง Gamakatsu คมจนกุ้งสะดุ้งโหยง 
 หาสมดุลคันเบ็ดให้พบ แล้วจบปัญหาอาการล้า 
 สุดสัปดาห์กับปลาช่อน (อุบลฯ-ค้อวัง) และแดด

เปรี้ยง ๆ 
 จ้าวตลาดอุปกรณ์ตกปลาแห่งเอเชีย 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือตกปลา 
 ผู้ถูกทอดทิ้งกลางทะเล 
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กุลสตรี 
 ปีที ่45  ฉบับที ่1087  เมษายน 2559 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 Cyber Exposure  มารยาทบนโลกโซเชียลรู้ก่อน 

ปฏิบติัก่อน! 

 Health  ผกั ผลไม.้.คลายร้อน กินอยา่งไรห่างไกล

กรดไหลยอ้น 

 Beauty Secret  Make-up for The Beach ตอ้นรับ

ซมัเมอร์ส าหรับสาวๆ 

 Special Scoop  We Love Por ความจริงของปอ

ความจริงของชีวติ ความจริงของสหวงษ ์

 Lady Trip  สุขโขสุขขี Happy บุรีรัมย ์

 

 

 

 

 

 

อนุสาร อสท. 
ปีที ่56  ฉบับที ่9  เมษายน  2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 Chang International Circuit ระดบัโลกแห่งเมือง
ปราสาทสองยคุ 

 Andaman ‘s Season สีสนัภูเก็ต พีพี สิมิลนั 
 หวัใจแห่งผนืป่า ตะนาวศรี  
 หลายส่วนเส้ียว หน่ึงความหมาย บนถนนทวน

สายน ้ าโขง 
 การเดินทางของสายลม ลมพระยา 
 ผนัไทย จานชาตินิยม จานยอดนิยม 
 เท่ียวเมืองไทย วาดเมืองไทย 



 
 
 
 
 
 

CLEO 
ฉบับที ่231  เมษายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 คลีโออินไซตชี์วติสองสาวกรููแห่งยคุ..จูน + ลูกเกด 
 พวกเธอเจ๋งจริง แซ่บจริง แบบไม่พ่ึงสแตนดาร์ด

ความสวยจากใคร!  
 Makeover 54 looks สวยข้ึนจริง แบบเพ่ือนตะลึง 
 ลิสทข์อง Funk กระชากอารมณ์อยาก 
 เราจะขอ “หยดุ” ความเครียดมาท าร้ายเราอีกต่อไป 
 ค าสารภาพจากใจ มะเร็ง 3 คร้ัง มาเพราะประมาท

ลว้นๆ 
 ทะเลาะแบบ ไหนใหรั้กไม่มีเลิก 

 
 
 
 

 
 
 
Happy + 
ปีที ่4  ฉบับที ่41  เมษายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 Take Care  มารู้จกัโรคมะเร็งในช่องปากกนัเถอะ 
 Happy Herb  สมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหาร 
 Beauty by Nature  มาผลกัวติามินเขา้ผิวแบบ

สบาย ๆ กนัเถอะ 
 Wired World  ใชชี้วติแบบมี “คนดู” 
 Travelogue  ฮ่องกง จ๋ิวแต่แจ๋ว 
 Green Corner  สงบกาย สบายใจ ท่ีอาศรม 
 Happy Planet  สูงวยัไฟแรง 



 

 
 
 
 
 
 

SMEs สร้างอาชีพ 
ปีที ่4  ฉบับที ่47  เมษายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 Cover  เรียวครีม ไทยแลนด ์ครบวงจรดา้นความ
งาม 

 ธุรกจิคนดงั  วฒุน์ สุรินทร ลุยธุรกิจ เจลกนัแดด
Jovial 

 Inspiration  จากร้านผลไมแ้ผงลอย สู่เจา้ของ ชาติ
สมบูรณ์ ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋นยาจีน 

 ธุรกจิน่าลงทุน  ตัว่ถงั ซพัพลาย ลงทุนหลกัร้อย 
สร้างรายไดห้ลกัลา้น ! 

 คดิต่างสร้างจุดขาย  Bonca Cookie Ice Cream  
 สองมือสร้างเงนิล้าน  ต่างท่ีคิด..ชีวติจึงต่าง.. 

 
 

 

 
 
 

ดอกเบีย้ 
ปีที ่36  ฉบับที ่417  เมษายน  2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 รัฐกร  The old soldier never die...ผีเก่าไม่มีวนัตาย 
ขิงแก่เผด็กวา่ขิงอ่อน ? 

 ลลีาโฆษณา  Zero waste ดีกวา่น้ีมีอีกมั้ย 
 ปัจจยัที ่5  วอลโว ่XC90 ใหม่ ผูน้ ายานยนตด์า้น

ความปลอดภยั 
 ตลาดหุ้น  เงินทุนเคล่ือนยา้ยหนุนตลาดหุน้ 
 กฎหมาย  ค่าลดหยอ่นบุตรบุญธรรม 
 ภาษี  ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในการแยก/

ไม่แยกสญัญา 
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