
 
 
 
 

Health Today 
ฉบับที่ 182มิถุนายน 2559 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ  

 เร่ืองเด่น  ปรับ ขยับ คลายข้อสะโพกโรค  
 โรค ปัญหาสุขภาพ  ระวัง! เกือบตายเพราะดูซีรีส ์

 โรค ปัญหาสุขภาพ6 วิธี หนีห่างโรคหัวใจ 

 สุขภาพจิต  แกะ เกา เข้าข่ายโรคจิต 

 โภชนาการ  ผลไม้รักษาโรค : สับปะรด 

 ร่างกาย ผิวพรรณ ความงาม   ครีมผิวขาว ใช้แล้ว

ได้ผล? 

 MY DOCTORไข้หวัดใหญ่ ไข้ที่มากับฝน  

 

 

 

 

 

ขวัญเรือน 
ปีที่ 48ฉบับที่ 1069  มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 รอบโลก-รอบรู้Happening : เทรนด้ีเกิร์ล 
 สัมภาษณ์  เปิดใจสนทนา..เฉลิมพล ฤทธิชัย นักข่าว

ไทยในนิวยอร์ก 
 คอลัมน์ประจ า  ริมรั้วหัวใจ..วันเวลาและชีวิต 
 อาหาร-สุขภาพ-ความงาม   เพื่อชีวิตและสุขภาพ...

ใบเบย์ สมุนไพรน่าใช้ 
 ท่องเที่ยว-ศิลปะ  เที่ยวแล้ว..เที่ยวเล่า..สองแมว 

แนวเที่ยว “อาทิตย์ ถึง จัน (ทบุรี)” (ตอนที่ 1) 



 
 
 
 
 

งานฝีมือ 
ฉบับที่ 385มิถุนายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 จากใจ  ไขปัญหางานฝีมือ 
 โครเชต์หมวกแก๊ป 2 แบบ 
 อัฟกัน  หมอนกอด 2 แบบ 
 งานผ้า  กระเป๋า 3 แบบ 
 งานปักผ้าหมอนอิง-ปูโต๊ะเอิร์ธโทน 
 ปักแผ่นเฟรม  ที่ใส่โทรศัพท์ช่วงชาร์แบต 2 แบบ 
 จัดดอกไม้  ตะกร้าของขวัญ 
 เทคนิคการท างานผ้า  วิธีปักปมปาเลสตรินา 

 

 

 

 
 
 
 

Modern Mom 
ปีที่ 21  ฉบับที่ 248มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 In Every Issue  ลูกใครเอ่ย 
 Highlight  ครอบครัวป่วย ส่งผลท าร้ายลูก            

รศ.นพ.สุริยเดวทรีปาตี 
 ModernMOm’s Guide  เรื่องเล็กๆ...สร้าง

ครอบครัวแข็งแรง 
 Pregnancy หัวนมบอดก็ให้นมลูกได้ 
 Toddler & Kid  ลูกพูดค าหยาบ พ่อแม่แก้ได้ 
 Relation  สามีภรรยากับพื้นที่ส่วนตัว 



 

 

 
 
 

 

ดิฉัน 
ฉบับที่ 932มิถุนายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 ระเริงแกลเลอรี่ร่วมสมัย 
 ความงาม  วันผมสวย : ลอนสวยไม่กลัวฝน 
 แฟช่ัน  สตรีท สไตล:์ Neo Lace with Irene 

Kim/Everyday Dream with  Alexa Chung  
 ใช้ชีวิต  ต้องรู้ : 11 อาหารที่ไม่ควรน ามาอุ่นซ้ า 
 จานโปรด  เย็นนี้ที่ไหน : Garden Swings 
 ท่องเที่ยว  เดินทางตามใจ : สบตากับ..VICTORIA 

FALLS 
 LIVING  ดีไซน์ 108: FORCE OF NATURE 

 

 
 

 
 

Digital Age 
ปีที่ 18  ฉบับที่ 209  พฤษภาคม  2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 Technology มีอะไรในคอมพิวเตอร์ยุคหน้า 
 Survey ตลาดสมาร์ทโฟนในอเมริกา 
 Cover เยาวชนยุคใหม่มีความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล 
 Solutionแพลตฟอร์มวีดีโอถ่ายทอดสดติดตาม       

เซเลบริตี้บนออนไลน์ 
 Special Report  โฆษณาดิจิทัลปี 2559 เน้นวัดผล-

ขายของมากขึ้น 
 Websitesเว็บบล็อกที่น่าอ่าน 



 
 
 
 

Lemonade 
ปีที ่6  ฉบับที ่106  มิถุนายน 2559 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 CLEAR  ตวัการผิวป่วย หนา้สวยชาติน้ี 

 50 รีววิสีแต่งตา  มีใครใหม้ากกวา่น้ีมั้ยคะ 

 สวยอย่างฉลาด  อพัไซส์ใหช้ายหลง 

 ซอกแซก  “ฮ่องกง” ใกลแ้ค่ช่องนนทรี 

 EXCLUSIVE!  แจ๊ค แฟนฉนัผอมแลว้เป็น

นายแบบได ้

 Beauty Special  Make Over กลา้ ทา้ สวยไหมล่ะ 

 DETOX  ดีท็อกซ์ไหน ปู-ไปรยา วา่ใช่! 

 

 

 

 

 

ELLE 
ฉบับที ่260  มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 MODERN LUXURY  หรูหราร่วมสมยั 
 INVESTING101  ออมอยา่งไรใหม้ัน่คงในบั้น

ปลาย 
 A FULL HAND OF PUZZLE BAG  กระเป๋าท่ี

คนเก๋ยอมถือซ ้ ากนั 
 6 STYLES 6 DESTINATIONS  ไอเดียการจดั

บิวต้ีคิตใหส้วยเตม็พิกดัพร้อม Check in! 
 EASTERN CHIC  เก๋ เท่แบบชาวตะวนัออก 



 
 

 
 
 

ชีวจิต 
ปีที ่18  ฉบับที ่424  มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 Wellness Class  Vegan Kids โตไปไม่อว้นไม่ป่วย 
 ธรรมะสบายใจ  ธรรมะขั้นเทพ สอนโจรกลบัใจ 
 Organic Today  Hope for Kumamoto เครือข่าย

สบาย สบาย จากญ่ีปุ่น 
 Trendy Health  Mind Solution หยดุเสพติดเซลฟ่ี

ก่อนจิตป่วย 
 นิยายกบัคนไข้  สาวนอ้ยวยั 11 เสียตวัเพราะเฟซบุ๊ก 
 Activ Story   Injury Free ฟิตเตม็ท่ี ไม่มีเจบ็ 
 Art Therapy  หลบัตาเอนกาย ใจสบายไม่ฟุ้ งซ่าน 

 
 

 

 
 
 

เทีย่วรอบโลก 
ฉบับที ่406  มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 From Baguio to Manila  เมืองท่ีอากาศเยน็สบาย
ท่ีสุดในฟิลิปปินส์  

 OCT TRAVEL  เม่ือการท่องเท่ียวเป็นมากกวา่การ
เดินทาง 

 GOOD REASONS TO FLY THAI  “Inside 
Cockpit” เปิดโลกการบินไปกบันกับินมืออาชีพ 

 THON’s TALK รู้เขารู้เรา  ขอ้ดีของ Toulouse 
 ENGLISH FOR TOURISM  การท่องเท่ียวเพ่ือ

หลีกหนี 



 

 

 
 
 

เอกสารภาษีอากร 
ปีที ่35  ฉบับที ่417  มิถุนายน 2559 
 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 การวางแผนภาษี  ภาษีบริษทักงสี Tax on Holding 
Company (ตอนท่ี 2) 

 ภาษีสรรพากร  108 ประเดน็ปัญหาความรับผดิใน
การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการใหบ้ริการ (ตอน    
ท่ี 3) 

 ภาษีท้องถิ่น  ภาษีทอ้งถ่ินท่ีควรรู้ (ตอนท่ี 27) 
 บัญชี 2016  NPAEs ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งกลบัมาให้

ความส าคญักบัการจดัท างบกระแสเงินสด ? (ตอน 
ท่ี 2) 
 

 
 

 
 

เย่อกบัปลา 
ปีที ่19  ฉบับที ่220  พฤษภาคม  2559 

เร่ืองทีน่่าสนใจในฉบบั 

 ตกปลาช่อนคา้งปีท่ีดอนยายหอม 
 ดรอปช็อท : อีกหน่ึงกระบวนท่าไมต้ายของการตก

ปลาสมยัใหม่ 
 TEST LOOMIS BARB ไปตกสะป๋ิว 
 รักจาง ๆ ท่ีบางปะกง 
 ครัวเยอ่กบัปลา ตอน หมึกกุง้ ผดัผงกะหร่ี 
 หมายเด็กร้านขายเบด็ 
 ผูถู้กทอดท้ิงกลางทะเล (3) 
 เทคนิคตกปลาทะเล 
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