
 
 
 
 
 

ขวัญเรือน 
ปีที่ 48  ฉบับที่ 1079พฤศจิกายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 เร่ืองพิเศษ  พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 เร่ืองพิเศษ  ค าพ่อสอน 9 พระบรมราโชวาท พระราช
ด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 เร่ืองพิเศษ  พระเจ้าแผ่นดิน  ในหัวใจประชาชน 
 เร่ืองพิเศษ  เจ็ดทศวรรษ ธ น าชาติพ้นโพยภัย 
 เร่ืองพิเศษ  พรปีใหม่ ที่คนไทยได้รับพระราชทาน 
 เร่ืองพิเศษ  พิธีอัญเชิญพระบรมศพ 
 เร่ืองพิเศษ  เปิดใจสนทนา..เดินตามรอยเท้าพ่อ 

 
 
 
 

 
สกุลไทย 
ปีที่ 62ฉบับที่ 3237พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 
 ภาพและข่าว  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 แฟช่ัน-ความงาม-บันเทิงwalk in closet วิฬาร์วิถ ี

 บทกวี-เด็กและเยาวชน  เยาวชนของเรา วลัยลักษณ์ 

สมจินดา 

 สารคดี-บทความ  เพลง ดนตรี วรรณคดี อักษร 

 ปกิณกะ-ศิลปวัฒนธรรม-ครอบครัว   สุขท่ีใจรัก 

 นวนิยาย..เร่ืองส้ัน  หยดน้ าหวานในหยาดน้ าตา อุรุ

ดา โควินท ์



 

 

 

 

ครัว 
ปีที่ 23  ฉบับที่ 269  พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 เร็ว ง่าย อร่อย  ไก่กรอบ พิซซ่าไก่กรอบ 
 ของหวาน  เค้กกล้วยหอมครัมเบิล 
 C.I.Y. by Chef Nan  บั๋นแซว ขนมเบื้องญวน 
 Cooking Essentials by NavaraWhite Bread, 

Butter Bread, Garlic Bacon Bread 
 Cover Story  10 หมักดองกินแล้วดี 
 วันเก่า  หน่อเรียวหน่อไม้ หน่ออ่อนๆ กิ๋นล าๆ อย่าง

คนเมือง 
 Heartmadeหอมด่วน สูตรอาหารลับ ฉบับคุณแม่ 

 
 
 

 
 

 

Health Today 
ฉบับที1่87พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 MY DOCTOR พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชกับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์  

 SPECIAL REPORT  รับเช้ือผ่านลมหายใจ 
 DISEASEโรคฮิต ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 DISEASE ยารักษาโรคเอดส์อาจจะก าจัดเช้ือได้ 

100 % 
 MIND & SPIRIT มือที่อยู่ใกล้ ก าลังใจที่ใกล้ตัว 
 NUTRITION อาหารบ าบัดเหน็บชา 
 BEAUTY & BODY ขยับกาย คลายปวดหลัง (2) 



 

 

 

ชีวจิต 
ปีที่ 19  ฉบับที่ 434พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 เร่ืองพิเศษEXERCISE THERAPY วิธีออกก าลังกาย
สุดง่ายป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ 

 เกร็ดสุขภาพ (ชีวจิตดูแลใจ)  3 ข้อดี ท่องเที่ยว
ช่วยงานรุ่ง 

 ORGANIC SHOPPING  ORGANIC SUGAR เติม
หวานด้วยน้ าตาลออร์แกนิก 

 ไขปัญหาโลกออนไลน์  ผู้ป่วยมะเร็งออกก าลังกาย
อย่างไร 

 ธรรมะสบายใจ   แยกธาตุ...ระงับโกรธ 
 
 
 

 

 
 

M&C แม่และเด็ก 
ปีที่ 40ฉบับที่ 532ตุลาคม-พฤศจิกายน2559 
เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 0-3 เดือน  สองตาใสๆ ของหนู สู่การมองเห็น 
 จิตวิทยาลูกรัก  เม่ือลูกมีผัสสะไวเกินไป 
 ตามใจหมอ  โรคหัวใจไม่น่ากลัว 
 ครอบครัวสุขสันต์  สอนลูกให้งดงามจากภายใน 
 Step for Mom พัฒนาการและความสามารถใหม่ๆ 

ของลูกน้อยวัยคลาน 
 Travel  แวร์ซาย พระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส 
 ชวนกันเข้าครัว  “สะเต๊ะลือ” ความอร่อยที่ร่ าลือจาก

ในวัง 
 



 
 
 
 

ดอกเบี้ย 
ปีที่ 36  ฉบับที่ 424 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ  

 พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 สมเด็จพระภัทรมหาราช มหาราชผู้ประเสริฐย่ิง 

กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย  

 พระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” ก าลังของแผ่นดิน  

 ธนบัตรในรัชกาลที่ ๙  

 

 

 

 

เพื่อนเดินทาง 
ฉบับที่ 443  พฤศจิกายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 70th Anniversary Celebrations of His Majesty 
the King’s Accession to the Throne 70 ปี แห่ง
การครองราชย์และรอยพระบาทท่ีก้าวเดิน 

 Le Pavillon Royal à Lausanne  กระทรวง
ต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
ได้สร้างศาลาไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์ เม่ือครั้งที่รัชกาล
ที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

 WB Organic Farmไปเที่ยวเขาใหญ่ต้องหาโอกาส
ไปชมฟาร์มผัก WB Organic Farm   



 
 
 
 
 

SCIENCE ILLUSTRATED 
ฉบับที่ 65พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 JELLY FISH  แมงกะพรุนที่ดูบอบบางและไม่
ซับซ้อนนี้กลับมีกลไกทางชีวภาพที่น่าที่งอยู่ 

 LITHIUM  ลิเทียมเป็นแร่ส าคัญที่ใช้งานใน
แบตเตอรี่รถยนต์ไปจนถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 LI-FI  หลอดแอลอีดีจ าท าหน้าที่ส่งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วให้กับคุณ 

 TELESCOPE  กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่นี้จะ
ท าหน้าที่ไขปริศนาส าคัญของเอกภพ 

 BRAIN TRAINNIG หลายวิธีปลุกสมองให้แอ็คทีฟ 

 
 
 

 
 
 
 

หมอชาวบ้าน 
ปีที่ 38  ฉบับที่ 451พฤศจิกายน 2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 เร่ืองเด่นจากปก  ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 นวัตกรรม..สุขภาพดี  นวัตกรรม “เม็ดมะค่า” ตรวจ
ฝ่าเท้า 

 เร่ืองน่ารู้ ๒  ฝ้า กระ จุดด่างด า รักษาได้ด้วย
สมุนไพรไทย 

 เข้าใจ ไกลโรค  เบาหวาน รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อ
ควบคุม 

 โยคะ  คุณใช้โยคะท าอะไร? 



 

 

 
 

กุลสตรี 
ปีที่ 46  ฉบับที่ 1099พฤศจิกายน2559 
 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 Health  ลอยกระทงช่วยโลก กิน-ใช้น้ ามันแต่พอดี 
ไม่เสี่ยงโรค 

 Fashion Essay  Ubon Heritage งามพิลาสกาบบัว
เกียรติภูมิผ้าสามัญชน 

 Beauty Secret  Head to Toe Bridal Beauty เตรียม
ความพร้อมก่อนวันแต่งงาน 

 Lady Trip  บ้านกุ่ม ลมหายใจของคนทอผ้าไม่ขาด
ห้วง 

 Lady Reads  ราชินีพันหนึ่งราตรี 
 

 

 
 
 

Life and Home 
ฉบับที่ 263พฤศจิกายน  2559 

เร่ืองที่น่าสนใจในฉบับ 

 New home  MODI VILLA รังสิต เช่ือมต่อชีวิต
อย่างสมดุล 

 Eco Design  72 COURTYRD ภายใต้กล่องสีด า 
 Bedroom  ZEN STYLE พักผ่อนให้นุ่มลึก 
 Chic Condo  Small Space, Big Happiness เล็กแต่

สุข 
 Bathroom  What a Zen Land! ผ่อนคลายสไตล์เซน 
 Garden care  ป้องกันตะไคร่ในบ่อปลา 
 Flower in garden  Marigolds ดอกดาวเรือง 
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