S haring Love... ¹éíÒà¾×èÍªÕÇÔµ
àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡àÁÅç´

ãËŒ ¹éíÒ... ´ÙáÅ ªÕÇÔµ
¹ÑºÂŒÍ¹ä»ã¹ÃÒÇ»‚ 2553 ¤Ø³³Ã§¤Ä·¸Ôì
ÅÒ¤íÒàÊ¹ ä´ŒµÑ´ÊÔ¹ã¨ÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¾¹Ñ¡§Ò¹
ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹áË‹§Ë¹Öè§ à¾×èÍÁÒ´ÙáÅ¾‹Í·Õè»†ÇÂË¹Ñ¡
´ŒÇÂâÃ¤ÁÐàÃç§µÑºÍ‹Í¹ÃÐÂÐÊØ´·ŒÒÂ... à¢Òà»š¹ÅÙ¡ªÒÂ
¤¹àÅç¡¨Ò¡¾Õè¹ŒÍ§·Ñé§ËÁ´ 5 ¤¹ ¢Í§ ¤Ø³¤ÃÙ
¸¹ÐÈÑ¡´Ôì ÅÒ¤íÒàÊ¹ Í´Õµ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑÂ 70 àÁ×èÍÂŒÍ¹·º·Ç¹¶Ö§àËµØ¡ÒÃ³ÇÔ¡ÄµªÕÇÔµ
ã¹ÇÑ¹¹Ñé¹... ¤Ø³³Ã§¤Ä·¸Ôì ÂÑ§¨íÒä´ŒäÁ‹Å×ÁàÅ×Í¹

“พอของผมเปนคนที่แข็งแรงมาก ไมเคยเจ็บปวยเลย...
นอกจากพอจะเปนครูแลว เวลาวางๆ พอยังออกไปทําไรไถนา
ปลู ก ผั ก แต ม าวั น หนึ่ ง พวกเราตั้ ง ตั ว ไม ติ ด เมื่ อ ทราบข า วว า
พอปวยหนัก รายแรงขนาดหมอฝมือดีที่สุดของโรงพยาบาลรัฐ
ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง บอกวา... ใหพวกเราเตรียมใจไว... พอคงอยู
กับเราไดอีกไมเกิน 3 - 6 เดือน”
คุณณรงคฤทธิ์ เลาวา “หมอไดตรวจพบโรคเบาหวาน
ความดัน และมะเร็งตับออนระยะสุดทายของพอที่มาพรอมๆ กัน
แบบไมมีปมีขลุย ตอนชวงอายุ 70 นี่เอง”... แมจะรูวาโอกาสที่พอ
จะหายนั้นแทบไมมีเลย แตเขาก็ตัดสินใจวาจะสู เขาเพียรพาพอ
ไปทําการรักษาทุกๆ ที่ หากใครๆ บอกวาดีที่สุด ในใจของเขา
ทองไวแตเพียงวา... ตองทําใหดีที่สุด ถึงที่สุด... เพื่อพอ และ
ทําใหเขาไดพบกับน้ําปรับโมเลกุล ซึ่งจากขอมูลทางอินเตอรเน็ต
พบวา ไดถูกนําไปชวยเหลือคนที่เมืองฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุน
ที่ไดรับกัมมันตภาพรังสี เมื่อดื่มน้ําปรับโมเลกุลนี้แลวมีอาการดีขึ้น
เขาจึงตัดสินใจเขามาพบและพูดคุยที่บริษัทดวยตนเองทันที
“พี่นองเราทุกคนมีความรู มีตําแหนงหนาที่การงานดี
เราตองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับพอของเราอยูแลว และยิ่งตอนนั้น
ทุกคนคิดวาเปนโอกาสสุดทายของพอ เราก็พรอมจะทําทุกอยาง
เพราะไมมีอะไรที่จะเสียอีก ผมเดินทางเขามาบริษัทดวยตัวเอง
เพราะต อ งการดู ใ ห แ น ใ จว า บริ ษั ท มี ตั ว ตนที่ มั่ น คงเชื่ อ ถื อ ได
หรือเปลา ผมคุยกับพนักงานจนเกิดความมั่นใจวา น้ําปรับโมเลกุล
จะดีกับพออยางไร จนในที่สุดก็ตัดสินใจหอบหิ้วกลับไปใหพอ
ทดลองดื่มที่บานทันที”
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“

¾‹Í»†ÇÂË¹Ñ¡ÃŒÒÂáÃ§¢¹Ò´ËÁÍ½‚Á×Í´Õ·ÕèÊØ´
ºÍ¡Ç‹Ò...ãËŒ¾Ç¡àÃÒàµÃÕÂÁã¨äÇŒ...
¾‹Í¤§ÍÂÙ‹¡ÑºàÃÒä´ŒÍÕ¡äÁ‹à¡Ô¹ 3 - 6 à´×Í¹

”

¹éíÒ

»ÃÑºâÁàÅ¡ØÅ
¤íÒµÍºà¾×èÍªÕÇÔµ·Õè´Õ¡Ç‹Ò

¨Ò¡ÇÔ¡ÄµÔàªÍÃâ¹ºÔÅ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃàÁ×èÍ »‚ ¾.È.2529 ÊÙ‹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃàÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔâ´ÂãªŒÈÒÊµÃ
¢Í§¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¤ÇÍ¹µÑéÁ¿ÊÔ¡Ê ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
à¤Ã×Íè §Á×Í·Õãè ËŒ¡Òí à¹Ô´¤Å×¹è áÁ‹àËÅç¡ä¿¿‡Ò¤ÇÒÁ¶Õµè Òèí 7.8 Hz.
·Õè ÁÕ ª×è Í Ç‹ Ò Molecular

คุณณรงคฤทธิ์ ออกตัววาเขาเคยเปนลูกชังที่สุดของพอ เพราะตอนเด็กๆ
เคยเกเรที่สุดในบรรดาพี่นองทั้งหมด แตตอนนี้เขาไดกลับมาเปนลูกรักที่สุดของพอแลว
จึงตั้งใจจะดูแลพอใหดีที่สุด โดยทําน้ําปรับโมเลกุลใหพอดื่มทุกวัน และมีทั้งคุณแม
ภรรยาชวยดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งญาติพี่นองทุกคนก็ใหความเอาใจใสมากขึ้น ทําให
เขาเห็นพอสามารถลุกขึ้นเดินทํากิจวัตรประจําวันไดอยางกระฉับกระเฉง ผิวพรรณ
ผองใส ใบหนายิ้มแยม ทําให
คุณณรงคฤทธิ์ ยิ่งมีกําลังใจ
มากขึ้ น ว า เขาได เ ดิ น มา
ถู ก ทางแล ว และตั ด สิ น ใจ
ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ โมเลกุ ล น้ํ า
มาติดตั้งที่บานใหพอไดดื่ม
เปนการถาวร
“ผมไมลังเลเลยที่
จะซือ้ เครือ่ งปรับโมเลกุลน้าํ
แลวยิ่งขณะนั้นมีโครงการซื้อ 1 เครื่อง ถวายวัดพระบาทน้ําพุอีก 1 เครื่อง
ยิ่งทําใหผมตั้งใจมาก เพราะนอกจากคุณสมบัติพิเศษของน้ําปรับโมเลกุลแลว
ผมเชื่อวากุศลผลบุญจะสงผลใหพอหายจากโรคนี้ได ตอนนี้ไมวาพอจะไปไหน
ผมจะเตรียมน้ําปรับโมเลกุลใหพอติดตัวไปดวย แลวก็จะสั่งทุกคนเลยวา... นี่น้ํา
ของพอนะ... จนทุกคนที่บานเขารูแลววา... น้ําของพอหามแตะ...” คุณณรงคฤทธิ์
เลาดวยน้ําเสียงปนหัวเราะอยางมีความสุข

Resonance Effect
Technology (MRET)*

นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ พออยูกับลูกๆ อยางมีความสุขมาได 4 ปแลว
คุณณรงคฤทธิ์ จึงไมลังเลเลยที่จะบอกใหทุกคนในบานไดดื่มน้ําปรับโมเลกุล
เปนประจําไปดวย เขายังทิ้งทายดวยวา ตั้งแตมีน้ําปรับโมเลกุล... น้ําดื่มอื่นๆ ไมเคย
ไดเขาบานเลย เขามั่นใจวา... น้ําพิเศษของพอ... จะตองเปนน้ําที่ดีที่สุดสําหรับ
ทุกคนดวยเชนกัน

â©ÁãËÁ‹Å‹ÒÊØ´

àªÔÞÅ§·ÐàºÕÂ¹à¾×èÍÃÑºÊÔ·¸Ôì... à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹´ŒÇÂµÑÇ¤Ø³àÍ§

“¹éíÒ»ÃÑºâÁàÅ¡ØÅ´Õµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¤Ø³¨ÃÔ§ËÃ×Í?”
¿ÃÕ! ÁÙÅ¤‹Ò 300 ºÒ· (50 ÊÒÂáÃ¡à·‹Ò¹Ñé¹!)
â·Ã. 0 - 2862 - 2688 µÑé§áµ‹ºÑ´¹Õé - ÇÑ¹·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2556

ä´Œ ÃÑ º ÊÔ · ¸Ô ºÑ µ Ã¨Ò¡»ÃÐà·È
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¹íÒÁÒ¡ÃÐµØŒ¹
¾ÅÑ § ¹éí Ò ÊÐÍÒ´¸ÃÃÁ´Ò ãËŒ
¡ÅÒÂà»š ¹ ¹éí Ò »ÃÑ º âÁàÅ¡Ø Å
·Õè ÁÕ ¾ ÅÑ § ÊÙ § ¤ÅŒ Ò Â¹éí Ò ¾Ø ÀÙ à ¢Ò
¸ÃÃÁªÒµÔ ¹í Ò ÁÒãªŒ ´Ù á Å
Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤Ø³ áÅÐ
¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ä´ŒáÅŒÇÇÑ¹¹Õé !
*ÊÔ·¸ÔºÑµÃàÅ¢·Õè 6,022,479
(¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2543)
â»Ã´ÃÐÇÑ§¢Í§àÅÕÂ¹áºº

¢‹ÒÇ´Õ
Ã‹Ø¹¾¡¾Ò
(Mobile Model)

ÇÑ¹¹Õé·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹à¨ŒÒ¢Í§
à¤Ã×èÍ§»ÃÑºâÁàÅ¡ØÅ¹éíÒàÍçÁàÃç·

MRET Mobile Model (ÃØ‹¹¾¡¾Ò)

µÍºÃÑº¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ¤¹àÁ×Í§
¾¡¾Òä»ä´Œ·Ø¡·Õè·Ø¡àÇÅÒ
¹íÒä»»ÃÑºâÁàÅ¡ØÅ¢Í§¹éíÒ
áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁµ‹Ò§æ ä´ŒÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ
·íÒãËŒ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµã¹ÇÑ¹¹Õé¢Í§¤Ø³
§‹ÒÂ¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁ... ¾ÃŒÍÁÃÑºÊØ¢ÀÒ¾´Õ
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾èÔÁàµÔÁä´Œ·Õè :

ºÃÔÉÑ· àÎÅ· ÃÕàÅªÑè¹Ê ¨íÒ¡Ñ´

77/8 ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃÊÔ¹ÊÒ·Ã·ÒÇàÇÍÃ ¶¹¹¡ÃØ§¸¹ºØÃÕ
á¢Ç§¤ÅÍ§µŒ¹ä·Ã à¢µ¤ÅÍ§ÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10600
â·Ã. 0-2862-2688 â·ÃÊÒÃ. 0-2862-2699
www.mret.co.th E-mail : info@mret.co.th

