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การต��งเป
าหมายในอ�ก 10 ป�

ให�ค�ดว�าต�วเองจะเป�นคนท��ด�ข��น ๆ ท��งกายและใจ และช�วยเหล!อผ#�อ!�น รวม
ท��งประเทศชาต� ส��งท��ตนเองฝ)นน��น ขอให�ค�ดบ�อย ๆ และค�ดจนเก�ดความ
ม��นใจ เห+นเป�นมโนภาพและถ�าย�งไม�เห+นมโนภาพ หร!อไม�ม�ความม��นใจ ให�
พ�จารณาลดขนาดให�น�อยลงหร!อลงจนเก�ดความม��นใจ

ถ�าได�ก�อนเวลา 10 ป5ท��ฝ)นแล�ว ให�ต��งเป6าต�อไปอ�ก 10 ป5
ในกรณ�ท��ไม�ได� ก+ให�ค�ดว�า ไม�ม�อะไรจะได�ตามใจ 100% และค�ดต�อไป

และฝ)น อย�าเส�ยก8าล�งใจ

รห�สน�กศ�กษา: 52075730
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

จะพ�ฒนาความม��นคงของครอบคร�วให�ด�ย��งข��น การงานอาช�พป)จจ:บ�นจะส�ง
ผลให�อ�ก 10 ป5ย�งม�ความม��นคงเพราะท8างานในสถาบ�นการศ�กษาของร�ฐบาล 
ตอนน��นจะอาย: 37 ป5 คงม�ล#กน�องเพ��มมาช�วยงานอ�กไม�มากก+น�อย งานจะอย#�
ต�ว ท8างานใหญ� ๆ ยาก ๆ ได�ประสบความส8าเร+จได�อย�างด� อยากม�ล#กชาย 
อาย:ส�ก 8-9 ขวบในตอนอาย: 37 ป5 จะได�ไม�แก�เก�นด#แลให�โตเป�นคนด� และย�ง
ท�นใช�งานด�วย ภรรยาย�งสาวสวยอย#�เพราะอ�อนกว�าเรา 2-3 ป5 หน�าท��การงาน
ม��นคง เป�นพยาบาลอย#�โรงพยาบาลร�ฐแห�งหน��ง

เง�นเด!อนราชการ 2 สาม�ภรรยาแน�นอนว�าไม�มากหากเท�ยบก�บงาน
ร�ฐว�สาหก�จหร!อเอกชน ความม��นคงตอนแก� สามารถชดเชยส��งน��ได� เง�นเด!อน 
ประมาณ 20,000 ก+เก�นพอแล�ว ครอบคร�วม�สว�สด�การ ซ!�อบ�าน ซ!�อรถ อยากม�
บ�านบรรยากาศต�ดแม�น�8า อย#�จ�งหว�ดแถบทางเหน!อส�กหล�งหน��ง และบ�านพ�ก
ตากอากาศร�มชายหาดฝ)?งอ�าวไทยส�กหล�ง ม�รถยนต@ข�บแบบครอบคร�วส�กค�น 
เอาส�ฟ6าเง�น เราชอบส�ฟ6าท��งค#�เอาไว�ข�บไปหาญาต�พ��น�อง ล#กชายจะให�อย#�
โรงเร�ยนประจ8า เร!�องร�บส�งจะไม�เป�นป)ญหา

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: เป�นคนท��ม�หล�กการด� และ 
ม�ความละเอ�ยดอ�อนด�านความค�ด ต�องค�ดถ�งเร!�องท��อยากได�ไว�มาก ๆ บ�อย ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100012
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

1.ต�องการให�ล#ก ๆ ก�นด� อย#�ด� ม�ความส:ขและม�ความส8าเร+จ ทางด�านการ
ศ�กษา และม�ความร�กช�วยเหล!อซ��งก�นและก�น

2.ป�จจ�บ�นม�รายได�เฉล��ย 80,000 บาท/เด!อน, บ�าน 1 หล�ง รถยนต@ 3 
ค�น,ท��ด�น ประมาณ 40 ไร� (เก+บสะสมด�วยตนเอง) อนาคต ปล#กบ�านให�พ�อแม�
เพ��ม 1 หล�ง ม�ส8าน�กงานเป�นของตนเองในการด8าเน�นธ:รก�จส�วนต�ว และม�ร�าน
ค�าต�วแทนจ8าหน�ายส�นค�า ปล�ก-ส�ง ประมาณ 1-2 สาขา รายได� 300,000/
เด!อน

3.พ��น�อง ประสบผลส8าเร+จในอาช�พ การงาน

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดเร!�อยฝ)น และอยากให�เก�ดข��น
บ�อย ๆ โดยเฉพาะเร!�องท��เราต�องการมากท��ส:ด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100029
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�ล#กค�าท��ด8าเน�นระบบบ8าบ�ดขยะ (Landfill) อย�างถ#กส:ขล�กษณะท��ว
ประเทศ
1. ม�ก8าไรจากการด8าเน�นก�จการ 50%
2. ม�รถ BMW Series 525
3. ม�เง�นในบ�ญช�ธนาคาร 10 ล�านบาท (เฉพาะส�วนต�ว)
4. ม�ครอบคร�ว และด8ารงช�ว�ตอย#�ร�วมก�นอย�างสงบส:ข
5. ม�สมาธ� สต� ป)ญญา ในการแก�ป)ญหาท��งหมด
6. ส:ขภาพร�างกายแข+งแรง ท��งตนเอง, บ�ดา, มารดา, คนร�ก, พ��สาว, ญาต�

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: พยายามน�กให�เป�นภาพ 
(Visualization) บ�อย ๆ โดยเฉพาะ 3 ข�อหล�ง ซ��งเป�นนามธรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100067
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

1.ด�านการท8างาน ผมจะเป�นผ#�จ�ดการภาคในธ:รก�จเมล+ดพ�นธ:@ให�ได�
2.ด�านธ:รก�จส�วนต�ว

– บ�าน ต�องม�บ�านไม�ในพ!�นท��ต�วเอง 5 ไร� 1 หล�ง
– รถยนต@ ต�องม�รถยนต@ ส�วนต�ว 2 ค�น (เกTง 1 ค�น, กระบะ 1 ค�น)
– ค�าขาย ต�องขยายตลาดส�งไปย�งจ�งหว�ดอ!�น, เพ��มข��นและต�องม�

ก8าไรต�อป5ไม�ต�8ากว�า 1 ล�านบาท

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100081
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ขยายก�จการธ:รก�จส�วนต�ว
เปUดธ:รก�จใหม�
ม�รถใหม� ม�บ�านใหม�
ม�ช�ว�ตครอบคร�วท��สมบ#รณ@ ม�ความส:ข
ก�จการร:�งเร!�องม��นคง ประสบความส8าเร+จ

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ช��ช�ดธ:รก�จอะไร และประสบความ
ส8าเร+จโดยม�รายได�ประมาณเท�าไร ม�รถก+ต�องระบ:ร:�นย��ห�อด�วย ค�ดบ�อย ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100098
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากให�ต�วเองม�ส��งอ8านวยความสะดวกท��สามารถด8ารงช�ว�ตอย#�โดยไม�
ล8าบาก เช�น ม�รถ Honda Civic 1 ค�น และบ�านเล+ก ๆ พร�อมส�วนเกT ๆ ม�หมา 2 
ต�วเอาไว�เป�นเพ!�อน ท8างานม�อาช�พของต�วเอง ท8าก�จการของต�วให�ประสบ
ความส8าเร+จม�ผลประกอบการท��ด�

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: โปรดระบ:อาช�พหร!อก�จการน��น ๆ 
ด�วย ม�รายได�ซ�กเท�าไห� ค�ดบ�อย ๆ * จะท8าอะไรขอให�พ�จารณาให�ถ��ถ�วนข��น 
ใช�เหต:ผลมากข��น อย�าใช�แต�ความร#�ส�ก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100142
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากม�ธ:ระก�จเป�นของต�วเอง และเป�นท��ร#�จ�กของคนท��วไป
ได�ปฏ�บ�ต�ธรรม เข�าใจอย�างถ�องแท�
อยากม�ส:ขภาพท��แข+งแรง อย#�ก�บแม� น�องชาย พร�อมหน�าพร�อมตา
ม�เง�นเก+บเพ��มข��นหล�ก 5 ล�านบาทข��น เพ!�อท��จะด#แลคนในครอบคร�วอย�าง

ไม�ล8าบาก

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดบ�อย ๆ สร�างมโนภาพด�วย 
บ�อย ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100210
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากม�ทร�พย@สมบ�ต�พอท��จะเล��ยงต�วเองได� โดยไม�ต�องท8างานต�อไปอ�ก 
15-20 ป5 เพ!�อจะปฏ�บ�ต�ธรรม เพราะว�าช�ว�ตคนม�โอกาสได�เก�ดมาเป�นคนก+
ล8าบากแล�วถ�าเราย�งย�ดต�ดก�บก�เลสต�าง ๆ อย#� ก+เหม!อนกงล�อท��จะเว�ยนกล�บ
มาอ�ก ก+ต�องม�ท:กข@ม�ส:ขอ�กไม�ม�ว�นจบส��น ไม�อยากเก�ดอ�กแล�วค�ะ

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: สาธ: ต��งจ�ตเพ!�อขอเข�าส#�พระ
น�พพานปฏ�บ�ต�ธรรมท��บ�านก+ท8าได� การปฏบ�ต�ธรรมก+ค!อ การม�สต� ร#�ต�วท��ว
พร�อม และม�สมาธ� และค�ดบวก (ค�ดด�) เท�าน��ก+เท�าก�บการปฏ�บ�ต�ธรรมแล�ว แต�
ถ�าว�ป)สสนากรรมฐานก+ควรจะเร��มสวด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100234
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ด�านการงาน
ป)จจ:บ�นม�รายได�เฉล��ยเด!อนละ 50,000 บาท
อ�ก 10 ป5 อยากม�รายได�เฉล��ยเด!อนละ 120,000 บาท หร!อค�ดเป�นเพ��มข��น 

10% ของท:กป5โดยท��ย�งใช�ช�ว�ตแบบเหม!อนเด�มค!อไม�ฟ:XมเฟYอย ซ��งม�เง�นเก+บท��
จะสามารถเล��ยงด#ตนเองได�ยามเกษ�ยณโดยไม�เป�นภาระของครอบคร�ว

น8าความร#�ท��ม�ถ�ายทอดให�ผ#�อ!�นเป�นว�ทยาทาน
ด�านครอบคร�ว
ท8าท:กอย�างให�ครอบคร�วม�ความส:ขโดยไม�เบ�ยดเบ�ยนผ#�อ!�น
ส��งสอน อบรมให�บ:ตรและคนรอบข�างเป�นคนด� และอย#�ร�วมก�บผ#�อ!�นได�

อย�างม�ความส:ข
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ด�านส�ขภาพ
แข+งแรง ด#ด�สมอาย: หน�าตาหล�อข��น
ด�านส�งคม
ช�วยเหล!อผ#�อ!�นท��ขาดโอกาสด�านต�าง ๆ ได� เช�น ท:นการศ�กษา พ�ฒนา

ความร#�
เป�นผ#�ให�โดยไม�หว�งส��งตอบแทน

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100296
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

จะต�องม�บ�านส�วนต�ว เน!�อท�� 15 ไร� ม�งานท8าท��ม��นคง เง�นเด!อน 50,000 บาท
ข��นไป ม�สวนสาธารณะส�วนต�ว ม�บ�าน 5 หล�ง ม�รถยนต@ 5 ค�น Benz, BMW, 
TOTOYA ส�บอร@นทอง เล��ยงส:น�ข 3 ต�ว พ�นธ:@พ:ดเด��ลส�น�8าตาล เด�นทางไป
ท�องเท��ยวรอบทว�ปเอเช�ย เด�นทางไปเท��ยวภ#เขาไฟฟ#จ� ท�องเท��ยว ด�สน��แลนด@ 
พาครอบคร�วท�องเท��ยวตามท��ครอบคร�วอยากจะไป ภายในบร�เวณบ�านม�หอด#
ดาวสามารถด#ดาวในตอนกลางค!น สร�างบ�านบนดอยด#ทะเลหมอก ตอนเช�า ด#
ดาวตอนกลางค!น (บ�านพ�กตากอากาศ) โดยม�บ�านพ�กตากอากาศท��งท��ภาค
เหน!อ (เช�ยงใหม�) และภาคใต� (ภ#เก+ต) สามารถท�องเท��ยวในท��ท��อยากไป ท��ง
เท��ยวเด�นปXา ชมดาว ด#ทะเลหมอก น�8าตก เท��ยวทะเล ด8าน�8าด#ปะการ�ง เม!�อ
เก+บเง�นได�มากพอสมควรก+ไปเท��ยวน�8าตกในแองการ�า รวมถ�งไปเท��ยวชมส��ง
มห�ศจรรย@ท��ง 7 ของโลก เด�นชZอปปU[งซ!�อของท��อยากได� เช�น เส!�อผ�า รองเท�า 
กระเป\า เคร!�องประด�บ

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ถ�าต�องการเท��ยว และทร�พย@ส�นตาม
ท��ค�ดต�องค�ดจะม�รายได�เด!อนละ 150,000 บาท และต�องขย�นมาก ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100302
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ผมวางแผนไว�ว�าอ�ก 3-5 ป5 พ�อแม�ต�องพ�กผ�อนไปเท��ยวเล�น ผมจะต�อง
เร�ยนร#�งานของบร�ษ�ทให�หมด ค!อแบ�งเบาภาระงานของพ�อแม�ให�มากท��ส:ด

ผมจะท8าให�บร�ษ�ทม�หน��ส�นเหล!อแค� 10-20% จากท��ม�อย#�ในป)จจ:บ�นให�ได� 
(5 ป5)

ผมจะท8าให�บร�ษ�ทผมเป�นท��หน��งในภาคเหน!อตอนล�างให�ได� ค!อ คนใน
ภาคเหน!อตอนล�าง ต�องร#�จ�ก แบรนด@ส�นค�าผม และมาใช�บร�การ ครองส�วน
แบ�งการตลาดเป�นท��หน��งในภาคเหน!อตอนล�างให�ได�
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ค:ณภาพช�ว�ตของพน�กงานบร�ษ�ทต�องด�ข��น ภ#ม�ใจ และม�ความส:ขท��ได�
ท8างานในบร�ษ�ทผม (3 ป5)

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: 1) ค�ด 5 ป5OK ค�ด 10 ป5เอาไว�ด�วย

2) ค�ดต�องค�ดจ:ดท�� 10 ป5 และจะม�อะไรได�อะไรด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100357
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ด�านท��อย#�อาศ�ย จะต�องม�บาน 1 หล�งราคาประมาณ 5 ล�าน จะอย#�
ก�บครอบคร�วของตนเองและอย#�ก�บพ�อแม�

จะต�องม�ล#กค�าเพ��มข��นจากเด�ม 40% โดยท��ล#กค�าท��เพ��มข��นใน 40% น��ต�องม�
ล#กค�าจงร�กภ�กด� 10%

จะต�องม�รถยนต@เพ��มข��นอ�ก 1-2 ค�น เป�นรถยนต@ค�นส�ขาว ราคาประมาณ 1.8 
แสนบาท สไตล@ปอร@ต

จะต�องม�ทองค8าแท�งข��นต�8า 10 บาท ภายใน 10 ป5ข�างหน�าน�� (เป�นของขว�ญ
ให�ก�บต�วเองตอนส��นป5)

จะต�องร#ปร�าง หน�าตาด�กว�าป)จจ:บ�น เพราะร�างกายได�ถ#กใช�งานมานานจ�ง
ต�องใส�ใจและด#แลมากเป�นพ�เศษ

จะต�องม�เง�นเก+บในร#ปแบบของกรมธรรม@ประก�นช�ว�ต เพ!�อป6องก�นการถอน
เง�นออกมาใช�ก�อนเวลาอ�นควร

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด เป�นคนท��ใช�ความค�ด
อย#�ตลอด และเป�นคนท��ม�แนวโน�มจะ care ผ#�อ!�น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100371
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�บ�านม#ลค�า 3 ล�านบาทอย#�ในเม!อง
ม�รถส�วนต�ว 2 ค�น 1.เกTง 2.กระบะม#ลค�า 2 ล�านบาท
ม�เง�นเก+บ 5 ล�านบาท
แม� (ป)จจ:บ�นอาย: 65 ป5) และพ��น�องย�งอย#�ครบ
ม�โรงงานเล+ก ๆ แปรร#ปผลไม� และม�แบรนด@ท��ต�ดตลาดยอดขายเด!อนละ 

5 ล�านบาท
ม�ครอบคร�ว ม�ล#กท��อบอ:�นและส:ขภาพท��แข+งแรง

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด หร!ออาจจะเก�น ถ�า
ได�แล�วก�อน 10 ป5ให�ค�ดเพ��มและท8าบ:ญเยอะ ๆ
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รห�สน�กศ�กษา: 52100418
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากผอม ม�ส:ขภาพแข+งแรงไม�ม�โรคภ�ยไข�เจ+บ
ไม�ม�หน��ส�น
ม�ความเจร�ญก�าวหน�าในต8าแหน�งท��ส#งข��นหร!อต8าแหน�งส#งท��ส:ดของสาย

งานท��ท8าอย#�
อยากม�ครอบคร�วท��สมบ#รณ@แบบ
อยากม�บ�านเป�นของต�วเอง
อยากม�เง�นฝากธนาคาร 5 ล�านบาท
อยากม�ธ:รก�จเป�นของต�วเอง (ธ:รก�จเบเกอร��)
อยากม�รถยนต@ mini cooper

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: อยากม�บ�านเป�นของต�วเอง (ขนาด
เท�าไหร�) ธ:รก�จเบเกอร�� (ท��ประสบความส8าเร+จ) ต�องค�ดอยากม�รายได�เด!อนละ
เท�าไหร�ด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100425
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากม�เง�น 10 ล�านบาท
อยากได�เง�นเด!อน 150,000 บาท
อยากม�รถ TOYOTA CAMRY
อยากท8าธ:รก�จเก��ยวก�บ รถบ�ส, รถต#� (ให�เจร�ญก�าวหน�า และประสบความ

ส8าเร+จ)

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ม� 5 ล�านก+ OK แล�ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100463
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

เป�นผ#�อ8านวยการกล:�ม
เป�นผ#�เช��ยวชาญด�านการตรวจสอบ Performance Audit
ม�บ�านพร�อมท��ด�น 200 ตารางวา

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ม�กน�อยไปหน�อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100487
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ด�านการงาน 
- ค�ดว�าตนเองจะม�ต8าแหน�งก�าวหน�ามากข��นเป�นผ#�อ8านวยการภาคข��น

สมบ#รณ@ของบร�ษ�ทท��ตนท8าอย#� ม�ท�มงานท��เต�บโตเต+มศ�กยภาพท:กหน�วย
- ม�รายได�เด!อนล�ะประมาณ 100,000 เพ��มเป�นเด!อนล�ะ 500,000 บาท
- ม�เง�นค�าต8าแหน�งจากเด�ม 8,000 เป�น 30,000 บาท
- ม�รถยนต@ BMW ซ�ร��ใหม�ล�าส:ดของ 10 ป5ข�างหน�าแทนค�นเด�ม
ด�านครอบคร�ว
- ครอบคร�วท��สมบ#รณ@ ค#�ช�ว�ตเข�าใจซ��งก�นและก�น ร�กก�นมากกว�าเด�ม
- ล#ก ๆ เต�บโตและเป�นคนด�ม�ส:ขภาพกายและใจท��ด�
ด�านตนเอง (ร�างกาย)
- ม�ร#ปร�างสมส�วน สวยข��นกว�าเด�ม
- บ:คล�กด#ด�มากข��น ด#น�าเช!�อถ!อมากข��น

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต�องเช!�อว�าตนจะท8าได�ตามท��หว�ง 
และค�ดถ�งเร!�องต�าง ๆ ท��คาดหว�งบ�อย ๆ ถ�าไม�เช!�อม��นข�อไหนให�ลดจ8านวนลง
ก�อน และไม�ค�ดลบว�าส��งน��นอาจเป�นไปไม�ได� สร�างมโนภาพของส��งท��เห+นอย#�
เสมอ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100555
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ด�านการงานและการเง�น
- ธ:รก�จท��ท8าอย#�ในป)จจ:บ�นต�องสามารถด8าเน�นได�ด�วยระบบท��ม��นคงม�ล#กค�า

มากกว�า 100 ราย และต�องม��นคงสามารถอย#�ได�ตลอดจนถ�งร:�นล#ก เพ!�อล#กจะ
ได�สานต�อโดยไม�ม�อ:ปสรรค

- ม�เง�นใช�โดยส�วนต�วเด!อนล�ะไม�ต�8ากว�า 150,000 บาท โดยไม�ต�องร�บผ�ด
ชอบหร!อสมบ�ต�ท:กช��นต�องปลอดภาระหน��ส�นแล�ว

- ม�รถเบนซ@ป6ายแดงข�บ
- บ�านหล�งใหม�ท��ใหญ�กว�าเด�ม 1 เท�าต�ว
ด�านส:ขภาพ ต�องม�ส:ขภาพท��แข+งแรงแบบว�นน��ตลอดไป ไม�ม�โรค
ด�านครอบคร�ว ม�ครอบคร�วท��ม�ความส:ขอบอ:�น ล#กสอบเข�าเร�ยนต�อใน

โรงเร�ยนและสาขาว�ชาท��ชอบและถน�ด

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ควรจะค�ดเป�นเง�นเด!อน จะค�ดว�าม�
เง�นใช� ค�ดบ�อย ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100678
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�ครอบคร�วท��ม�ความส:ข
ม�การงานและการเง�นท��ม��นคง
ม�ความส:ขในการท8างานเพราะสามารถปร�บต�วให�เข�าก�บส��งแวดล�อมได�
เป�นคนท��ใจเย+น, ม�สต�ป)ญญา และสต�ส�มปช�ญญะท��ด�กว�าเด�ม
ม�ท��ด�นส�ก 200 ไร� เพ!�อไว�ท8าไร�นาสวนผสมส�ก 10 ไร� ท��เหล!อปล�อยให�

ชาวนามาขอเช�าเพ!�อเก+บดอกเบ��ยจากค�าเช�ามาท8าประโยชน@อย�างอ!�น
พาพ�อแม� พ�� ย�า และครอบคร�วไปเท��ยวในสถานท��ท��ครอบคร�วเราอยากไป

ใช�ช�ว�ตร�วมก�น เช�นท��ว�ดต�าง ๆ ทะเล และภ#เขา

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต��งใจแล�วจะได�อย�างท��ค�ด แต�ต�อง
ค�ดว�าม�รายได�เด!อนหร!อป5ละเท�าไหร�ด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100715
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

เปUดธ:รก�จใหม�
ม�ครอบคร�วท��สมบ#รณ@ ม�ความส:ข
ม�ก�จการท��ร:�งเร!อง ก�าวหน�าม��นคง
ม�รถ ม�บ�าน ไม�ม�หน��ส�น (Camry, BMW)
ม�เง�นเก+บ 10 ล�านบาท

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ม�รายได�เท�าไหร�ควรระบ:ด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100784
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

การงาน  ม�ความก�าวหน�าในหน�าท��การงาน ในต8าแหน�ง “ผ#�อ8านวยการก
อง” ม�รายได�เด!อนล�ะ 55,000 บาท ม�ท��ด�นปล#กบ�านหล�งเล+ก ๆ อย#�ใน
ครอบคร�ว ท��ม�ความอบอ:�นม�ความส:ข ล#กเป�นคนด� เช!�อฟ)งพ�อแม�

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด

------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52100807
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

งาน เป�นงานประจ8า ม�สว�สด�การ ม�การเจร�ญเต�บโตก�าวหน�า เป�นท��ยอมร�บ
ของท:กคนในท��ท8างานสามารถ อย#�ได�ไม�ข�ดสน หร!อม�ก�จการเป�นต�วเอง ท��
เป�นน�บหน�าถ!อตาของส�งคมและครอบคร�ว

บ�าน 1 หล�ง ขนาดกลางอย#�แถบชานเม!อง ต�ดร�มแม�น�8า เง�ยบ ไม�ว:�นวาย 
บรรยากาศร�มเย+น รถ 2 ค�น ใช�ว��งบร�เวณใกล�เค�ยง 1 ค�น ใช�ว��งทางไกล 1 ค�น

เง�นเด!อน 30,000 แต�ไม�ม�หน��ส�นใด ๆ ท��งส��น

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: น�าจะค�ดม�เง�นเด!อนมากกว�าน��
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100838
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากให�ระบบงานท��ร�านม�ความเร�ยบร�อย สามารถจ�ดระบบงานให�ท8าได�
ง�ายข��น ล#กน�องม�ความร�บผ�ดชอบในหน�าท��การงานท��ท8ามากข��น

อยากให�ยอดขายเพ��มมากข��นจากเด�มอ�ก 20-40%
ม�ความคร�วท��อบอ:�น ได�ท�องเท��ยวม�ความส:ขร�วมก�น
อยากม�รายได�เด!อนละ 50,000 บาท

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด และอาจจะได�
มากกว�า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100869
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อ�ก 10 ป5ข�างหน�าข�าพเจ�าค�ดว�าคงจะท8างานอย#�ในต8าแหน�งผ#�จ�ดการค!อผ#�
จ�ดการสาขา (ธนาคาร) คงจะต�องท8าธ:รก�จส�วนต�วค�ดว�าจะม�ร�านกาแฟเล+ก ๆ 
และม�การบร�การ internet ขายไอต�ม ขนมเค+ก  อยากจะม�ท��ด�นส�ก 2 ไร� เป�น
ของต�วเองเพ!�อท��จะปล#กบ�านหล�งใหญ�ท��ม�บ�านของล#ก ๆ อย#�ในบร�เวณท��ด�นใน
อนาคตค�ดว�าอยากจะม�รถยนต@เป�นของต�วเองค!ออยากม�รถเบ+นซ@ส�กค�น (ฝ)น
มานาน) ค�ดว�าน�าจะม�ได� และเม!�อล#ก ๆ (2 คน) จบการศ�กษาแล�วก+คงจะให�ร�บ
ช�วงจากสาม� เน!�องจากสาม�ท8างานร�บจ�างค!อผ#�ร�บเหมาก�อสร�าง แต�ก+แล�วแต�
ความค�ดของล#ก ๆ ว�าจะชอบงานท��เราเตร�ยมไว�ให�หร!อเปล�า

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ย�งขาดความม:�งม��นในอนาคต ต�อง
ค�ดบวกให�มากข��น ค�ดบ�อย ๆ ด�วยว�าเราจะได�ในส��งท��เราค�ด การม�ร�านขายไอ
ต�ม ขนมเค+ก อาจม�รายได�ไม�พอท��จะสานฝ)นได� ต�องค�ดอะไรท��ใหญ�กว�าน��ซ�ก
หน�อย ยกเว�นว�า สาม�ม�ฐานะด�และม��นคง
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รห�สน�กศ�กษา: 52100890
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ถ�าอ�ก 10 ป5ข�างหน�าด�ฉ�นก+จะอาย:ประมาณ 34 ป5 ถ�งในตอนน��นก+อยากม�
อาช�พการงานท��เป�นธ:รก�จส�วนต�วม�ก�จการเป�นของต�วเองภายในครอบคร�ว ซ��ง
ตอนน��เราก+ท8างานเป�นล#กน�องคนอ!�นอย#� ก+อยากท��จะม�ธ:รก�จเป�นของเราเอง
บ�าง อยากจะท8าธ:รก�จเก��ยวก�บร�านขาย “เบเกอร@ร��” ท��ได�ร�บความน�ยม ซ��ง
สามารถทานได�ท:กอาย:และภายในร�านค�าล#กค�าสนใจท��จะอยากจะลองท8าเบ
เกอร@ร��ได�เลย เราจะเปUดให�เห+นถ�งกระบวนการว�ธ�การท8าท:กข��นตอน และถ�าเรา
สามารถท8าธ:รก�จเจร�ญเต�บโตไปได�สวย จะต�องม�การขยายสาขาไปอ�กท��ว
ประเทศ และอ�กไม�นานก+จะขยายไปท��วโลก

ในเร!�องของบ�านน��นอ�ก 10 ป5ข�างหน�าน��นในความค�ดส�วนต�วน��นบ�านไม�
จ8าเป�นต�องม�หลายหล�งจนมากเก�นไป ซ��งด�ฉ�นค�ดว�าอยากม�แค� 2 หล�ง ก+ค!อ 
หล�งแรกสร�างให�พ�อและแม�ของเราอย#�และหล�งท��2 ก+จะเป�นบ�านของเราเอง
พอถ�งในตอนน��นเราก+อาจจะม�ครอบคร�ว แต�งงานไปแล�วและท��ส8าค�ญบ�านท��ง 
2 หล�งจะต�องอย#�ในร��วเด�ยวก�นก+เหม!อนเป�นครอบคร�วใหญ� ๆ เลยล�กษณะของ
บ�านจะไม�ใหญ�มากน�กเป�นบ�าน 2 ช��น ม�การเล�นระด�บส�ส�นท��ด#แล�วไม�น�าเบ!�อ 
ภายในห�องแต�ละห�องจะม�ส�ท��ต�างก�นม�สวน ต�นไม� ให�ด#ร�มร!�น

เร!�องของรถยนต@ส�วนต�วชอบ BMW Series 3 เป�นรถยนต@ท��ผ#�หญ�งย�บได�ด#
แล�วเหมาะสมไม�ใหญ�มากน�ก ถ�าเป�น Benz จะด#ใหญ�เก�นไป แต�ขอ 10 ป5ข�าง
หน�าจะเป�นรถยนต@แบบไหนก+ได�ท��ค�นไม�ใหญ�มากน�ก ม�ประมาณ 2 ค�นไว�ใช�
สล�บก�น

เร!�องของเง�นเด!อนตอนน��ได�ร�บเง�นเด!อน 11,500 บาทถ�าอ�ก 10 ป5ข�างหน�า
ก+อยากจะได�ร�บเง�นเด!อนประมาณ 30,000 ข��นไป

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ม�ความค�ดเป�นศ�ลปUนมาก แต�ราย

ได� 30,000 บาทไม�น�าจะท8าให�ได�ส��งท��ต�องการได� ต�องค�ดจะม�รายได�

มากกว�าน��หร!อต�องลดความฝ)นให�น�อยลง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



12

รห�สน�กศ�กษา: 52100920
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�ครอบคร�วท��อบอ:�นม�ล#ก 2 คนม�สาม�ท��ช�วยเราท8าธ:รก�จได�
ม�เง�น ม�บ�าน ม�รถเป�นของตนเองม�คอนโดอย#�ท�� กร:งเทพฯ ม�รถ 2 ค�นค!อ 

CLK, FOLK, ม�เง�นเก+บ 10 ล�านบาท
ม�ธ:รก�จท��ประสบความส8าเร+จ ม�สาขาท:ก ๆ อ8าเภอในอ:ตรด�ตถ@
ม�ธ:รก�จต�วอ!�นมากกว�าท��ตนเองท8าอย#�ตอนน�� เช�น เปUดโรงเร�ยนอน:บาลท��

จ�งหว�ดเช�ยงใหม�, เปUดร�สอร@ทท��จ�งหว�ดเช�ยงใหม�

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดบ�อย ๆ ค�ดให�เป�นมโนภาพแล�ว

จะได�อย�างท��ค�ด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100937
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากเก+บเง�นให�ได� 20 ล�าน เพ!�อท��จะได�ส�งล#ก 2 คนไปเร�ยนต�อต�าง
ประเทศ (ป)จจ:บ�นเก+บได�ป5ล�ะ 1 ล�านบาทอยากเก+บให�ได�ป5ละ 2 ล�านบาท)

อยากไปอย#�ด#แลล#กท��ต�างประเทศ ในขณะท��เค�าไปเร�ยนหน�งส!อ

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดบ�อย ๆ แล�วจะได�อย�างท��ค�ด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52100999
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากม�ธ:รก�จให�ครบวงจร เช�น ป)จจ:บ�นม�โรงงานน�8าด!�ม ก+อยากม�โรงงาน
พลาสต�ก และขายท��วประเทศ

อยากม� BMW Series 5 ส�ขาว และ Benz SLK ป)จจ:บ�นม� NISSAN
อยากม�รายได�เด!อนล�ะ 500,000 บาท ป)จจ:บ�นเฉล��ย 100,000 บาท พร�อม

ท��งลดภาระค�าใช�จ�าย 50% 
อยากม�เง�นเก+บมากกว�า 15 ล�านบาท
อยากให�ธ:รก�จไร�ค#�แข�งในเขตพ!�นท��ต��งโรงงาน

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ไม�ควรค�ดจะไม�ม�ค#�แข�ง ต�องค�ดว�าค#�
แข�งจะท8าให�เราเก�งข��น ส�วนเร!�องอ!�น ๆ น�าจะได�อย�างท��ค�ด ต�องค�ดและสร�าง
มโนภาพบ�อย ๆ ในท:กเร!�องท��ต�องการจะได�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52101019
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อ�ก 10 ป5ข�างหน�าข�าพเจ�าค�ดว�าน�าจะม�อนาคตท��ด�กว�าเด�มไม�ว�าจะเป�นเร!�อง
หน�าท��การงาน การเร�ยน เร!�องครอบคร�วเพราะระยะเวลา 10 ป5 เราก+ม�
ประสบการณ@ช�ว�ตก+เยอะแล�วเร!�องงานก+ม�ประสบการณ@หลายป5แล�วหน�าท��การ
งานก+น�าจะเล!�อนข��น เล!�อนต8าแหน�ง เร!�องของเง�นเด!อนก+น�าจะเพ��มข��น เร!�อง
ช�ว�ตครอบคร�วก+น�าจะสมบ#รณ@ม�ล#กไว�ส!บสก:ล ม�บ�าน ม�รถ เพราะระยะเวลา 10 
ป5 เราน�าจะสร�างอนาคตครอบคร�วได�แล�ว และจะได�ตอบแทนพระค:ณพ�อแม� 
เพราะร#�ส�กว�าเอาของเขามาเยอะแล�วจะสร�างให�เขาอย#�สองคนตายายให�เง�น
ท�านใช�บ�าง เพราะตอนน��ย�งแบม!อขอท�านอย#� เพราะอ�ก 10 ป5อาย:ก+ 34 แล�วน�า
จะม�พร�อมท:กอย�างแล�วท�านจะได�ช!�นใจบ�างในต�วล#กสาวคนน��ค�ะ

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต�องม��นใจในส��งท��ตนคาดหว�งให�
มากกว�าน�� ต�องไม�ค�ดว�าน�าจะได� แต�ต�องค�ดว�าได�แน�นอน แต�ต�องต��งให�เป�น
ต�วเลขด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101446
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ต�องการเง�นเด!อน 50,000 บาท (ม�เง�นเก+บ 30 ล�าน)
เป�นเจ�าของก�จการและสามารถบร�หารก�จการได�เอง
ม�หน�าท��การงานและต8าแหน�งท��ส#งข��นกว�าเด�ม (ผ#�บร�หาร)
อยากเป�นบ:ตรม�ความต��งใจเร�ยน เห+นเขาเป�นคนด�
อยากม�บ�าน 3 ห�องนอน 3 ห�องน�8า 1 ห�องคร�ว (บ�านช��นเด�ยวม�สวนหน�า

บ�าน)
ไปเท��ยวตามจ�งหว�ดต�าง ๆ 

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต�องม�เง�นเด!อนมากกว�า 50,000 

บาท ถ�งจะม�โอกาสได�ส��งท��ฝ)น ต�องค�ดบ�อย ๆ ในส��งของจนเก�ดเป�นมโนภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52101460
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

เป�นเจ�าของรถยนต@ท��ใช�พล�งงานจากน�8า ย��ห�ออะไรก+ได�ท��ทน ปลอดภ�ย
วางแผนอนาคตของล#กว�าเร�ยนท��ไหน
เป�นเจ�าของก�จการร�านขายเหล+ก
เป�นเจ�าของบ�านบนเน!�อท�� 7 ไร� ม�แปลงปล#กผ�กไร�สารพ�ษ
หาท�วร@ให�พ�อแม�ไปเท��ยวต�างประเทศตามท��พ�อแม�ฝ)น เช�น ร�สเซ�ย ย:โรป 

(ฮ�นน�ม#นรอบ 2)

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต�องค�ดว�าจะม�แหล�งรายได�ท��มาก
พอด�วย ก+จะได�อย�างท��ฝ)นและต�องค�ดบ�อย ๆ ด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101484
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ต��งม��นอย#�ในศ�ลในธรรมเพ!�อให�ส:ขภาพจ�ตท��ม�ความส:ขและส:ขภาพกาย แข+ง
แรง

หล�งปลดเกษ�ยณจะใช�ช�ว�ตอย�างพอเพ�ยง และให�ความอบอ:�นก�บ
ครอบคร�วอย�างสมบ#รณ@

ม�ฐานะท��ม��นคงแล�วและเป�นท��พ��งของบ:ตรท��งสองคนให�อย#�ได�โดยไม�เด!อน
ร�อนผ#�อ!�น

ธ:รก�จท��ท8าอย#�เก��ยวก�บร�านค�าจะมอบหมายให�บ:ตรส!บทอดแทนหากเขา
สนใจ

จะปล�อยวางในเร!�องธ:รก�จและม�เวลาในการท�องเท��ยวเพ��มข��นเพ!�ออยาก
มองโลกอย�างสวยงาม

อยากม�หลานสาว หลานชายท��น�าร�กซ�กสองคน อยากเห+นอนาคตท��ด�ของ
บ:ตรและอยากให�บ:ตรม�ความส:ขในช�ว�ตบนโลกใบน��อย�างสวยงาม

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ถ�าม�ช�ว�ตท��พอเพ�ยงแล�ว แล�วจะเข�า
ส#�ทางธรรมได�น��นเป�นส��งท��ด�ท��ส:ด และต�องค�ดเสมอ ๆ ว�าธ:รก�จท��เราท8าจะ ด� 
เจร�ญ ย��งย!น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52101491
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ความสมบ#รณ@พร�อมของครอบคร�วในเก!อบท:ก ๆ ด�าน
ม:�งมานะท8างานสร�างเน!�อสร�างต�ว อย#�ในต8าแหน�งงานท��ม:�งหว�ง หร!ออาจจะ

เป�นเจ�าของบร�ษ�ทด#แลก�จการของทางบ�านต�อไปให�เจร�ญก�าวหน�า
ถ�าย�งม�ช�ว�ตอย#�ถ�งว�นน��นได�จร�ง ถ�าโลกไม�แตกตามข�าวหร!อไม�ตายหน�ไป

ก�อนว�นน��นผมก+น�กไม�ถ�งเหม!อนก�นว�าโลกใบน��ในย:คน��นจะม�ความเป�นอย#�
อย�างไรจะสวยส:ขร�มเย+นหร!ออ�างว�างไม�น�าอย#�คนเอาแต� เอาเปร�ยบก�นเก�ด
สงคราม ภ�ยธรรมชาต�ค:กคามท8าให�มน:ษยชาต�ม:�งหาแต�ผลประโยชน@ ขาด
ความร�กความเมตตาต�อก�น (ค�ดมากนะเน��ยอาจารย@)

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: เป�นน�กปร�ชญาได�เลย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101507
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ป)จจ:บ�นด�ฉ�นม�อาช�พร�บราชการต8าแหน�งน�กว�ชาการเง�นและบ�ญช� 3 งาน
หล�กค!อท8าเบ�กจ�าย เง�น งบประมาณแผ�นด�น อนาคตอ�ก 10 ป5 ข�างหน�าใน
หน�าท��การงานอยากม�ความร�บผ�ดชอบงานให�มากกว�าน�� เช�นม�ต8าแหน�งด�าน
การบร�หารหร!อม�ต8าแหน�งเป�นห�วหน�าฝXายการเง�น ม�เง�นเด!อนเพ��มข��น และม�
เง�นประจ8าต8าแหน�ง

เป6าหมายในอนาคตด�านครอบคร�ว อยากม�เวลาได�ด#แลพ�อแม� พาพ�อแม�
ไปเท��ยวต�างประเทศหร!อเท��ยวในประเทศ

เป6าหมายในอนาคตอยากม�บ�านเป�นของต�วเอง ม�รถยนต@ข�บ
เป6าหมายในอนาคตอ�ก 10 ป5ข�างหน�าจะต�องเป�นท��พ��งพาของพ�อแม�และ

น�อง ๆ รวมท��งญาต�พ��น�องให�ได�
เป6าหมายในอนาคตอยากจะม�เวลาปฏ�บ�ต�ธรรมหร!อม�เวลาไปท8าบ:ญใน

สถานท��ต�าง ๆ 
เป6าหมายในอนาคตอยากจะหาความร#�เพ��มเต�มจากส��งท��เราไม�เคยร#�หร!อไม�

เคยเห+นโดยการเข�าไปศ�กษาหร!อเร�ยนเพ��มเต�มเช�นการเร�ยนท8าขนมอบ การ
เร�ยนประด�ษฐ@ดอกไม�จากกระดาษสา เพ!�อหารายได�เพ��มเต�ม และเพ!�อหล�ง
เกษ�ยณแล�วจะได�น8าความร#�น��มาหารายได�แบบเต+มต�ว

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: เป�นคนท��ค�อยข�างสมถะ แล�วใส�ใจ
ในเร!�องธรรมะ ซ��งเป�นส��งท��ด� แต�ต�องค�ดต��งเป6าหมายรายได�ของตนเองด�วย 
และค�ดถ�งบ�อย ๆ แล�วค:ณม�พ�อท��ด�มาก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52101538
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากจะได�ต8าแหน�งผ#�อ8านวยการกอง เง�นเด!อน 85,000 บาท
อยากจะได� BMW Series 7

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดบ�อย ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101545
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�หน�าท��การงานในต8าแหน�งส#งข��น ม�เง�นเด!อนมากข��น
ม�ส:ขภาพแข+งแรง ร�างกายห:�นอย#�แบบเด�ม
ไม�ม�หน��ส�น
ม�บ�านใหม� รถใหม� ( iBMW , ACCORD)
ม�ครอบคร�วท��สมบ#รณ@ ม�ความส:ข
ม�ธ:รก�จเป�นของตนเอง (ร�านขายเส!�อผ�าเคร!�องประด�บ, ร�านกาแฟ)
ม�เง�นเก+บ 2 -5 ล�านบาท

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ได�อย�างท��ค�ด แต�ต�องค�ดบ�อย ๆ 

และสร�างมโนภาพด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101552
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�ทร�พย@ส�น 1,000 ล�านบาท
– ห:�น 500 ล�านบาท
– อส�งหร�มทร�พย@ 300 ล�านบาท
– เง�นสด 200 ล�านบาท

ล#กคนโตเร�ยน ป.โท ท��อ�งกฤษ
ล#กคนเล+กเร�ยน ป.ตร�ท��ส�งค@โปร@
ม�บ�านท�� 
– กร:งเทพฯ 1 หล�ง
– เช�ยงใหม� 1 หล�ง
– พ�ษณ:โลก 1 หล�ง

ท8างานท��บ�านของตนเอง
เด�นทางไปท�องเท��ยวให�ครบ 50 ประเทศ
ท�องเท��ยวต�างประเทศป5ละมากกว�า 30 ว�น
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เข�าร�วมชมรม สมาคมมากกว�า 50 ชมรม สมาคม
เด�นทางเย��ยมพ��น�อง, ก�นข�าวก�บพ��น�อง เด!อนล�ะ 1 คร��งเป�นอย�างต�8า

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: การม�ความทะเยอะทะยานน��นเป�น
เร!�องท��ด� แต�ต�องม��นใจ ในส��งท��ตนค�ดหร!อฝ)นว�าจะได� ถ�าไม�ม��นใจก+ขอให�ลด
เป6าหมายให�น�อยลง จนเก�ดความม��นใจแน�นอน ความม��นใจเป�นพล�งท��ส8าค�ญ
ท��ส:ด และม:�งท8าความด� ท8าบ:ญก:ศลเยอะ ๆ และถ�าลดแล�วค�อยต��งเพ��มอ�กได�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101569
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

ม�ครอบคร�วท��ม�ความส:ข ม�ค#�ช�ว�ตท��ด�
เป�นเจ�าของก�จการใหญ�โต
ม�บ�านหล�งใหญ� ม�เน!�อท��ประมาณ 3 ไร� ม�พร�อมท:กอย�าง (ส��งอ8านวยความ

สะดวก)
ม�บ�านร�มทะเล 1 หล�ง
ม�เง�นมากกว�า 30 ล�านบาท ม�เคร!�องเพชร 3 ช:ดใหญ� ม�ทางค8า 100 บาท
ม�รถ Benz 1 ค�น ร:�นใหม�ล�าส:ด ม�รถ BMW ร:�นใหม�ล�าส:ด 1 ค�น
ไปเท��ยวเม!องนอกป5ล�ะ 1 คร��ง หร!อ 2 ป5คร��ง

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ต�องค�ดว�าเราจะม�รายได�ซ�กเท�า
ไหร� ถ�งจะได�ตามความฝ)นของเรา แล�วระบ:เป�นต�วเลขท��ส�มพ�นธ@ก�บความฝ)นท��
ต�องใช�เง�นถ�งจะหามาได�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รห�สน�กศ�กษา: 52101576
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

อยากเป�นเจ�าของก�จการ 7/11 เป�นความใฝXฝ)น
อยากเปUดร�านขายกาแฟสด+ร�านขนม classic เป�นความใฝXฝ)น
อยากม�ความเป�นอย#�ท��ด�กว�าเด�มม�เง�นเก+บ 10 ล�านไปเท��ยวรอบโลกท:ก

ประเทศในย:โรป
ม�ต8าแหน�งหน�าท��การงานท��ด�กว�าเก�าค!อต8าแหน�ง ผ#�ช�วยผ#�จ�ดการสาขา
ม�บ�านหล�งใหญ� ๆ ม�บร�เวณอย#�ก�บครอบคร�วท��อบอ:�น
อยากม�อาย:ย!นถ�ง 100 ป5 และร�กษาส:ขภาพให�แข+งแรง

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดและสร�างมโนภาพตามท��อยาก
จะได�และท8าบ:ญให�มากพอ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รห�สน�กศ�กษา: 52101583
เป
าหมายอ�ก 10 ป�ข�างหน�า

จากป)จจ:บ�นท8างานท��ธนาคารอาคารสงเคราะห@ สาขาล8าปาง ในต8าแหน�ง
สม:หบ�ญช� ต�องการเห+นตนเองในอ�ก 10 ป5 ข�างหน�าด�งต�อไปน��

1. ด�านการงาน
– ป)จจ:บ�นท8างานอย#�ต�างจ�งหว�ด ไม�ได�อย#�ท��ภ#ม�ล8าเนา ต�องการท8างาน

อย#�ในจ�งหว�ดพ�ษณ:โลกเพ!�อจะได�ด#แล บ�ดา มารดา ท��อาย:มากแล�ว
– ม�ความเจร�ญก�าวหน�า ในหน�าท��การงาน ได�ท8างานท��ตนเองถน�ด และ

ร�ก ม�ความส:ขในการท8างาน และม�ต8าแหน�งท��เหมาะสมก�บความร#� 
ความสามารถและประสบการณ@

– ม�เง�นเด!อน เพ��มมากข��นจากป)จจ:บ�น อย�างน�อย 5 เท�า
2. ด�านครอบคร�ว
– ป)จจ:บ�นเป�นโสด ต�องการอย#�ด#แล พ�อแม� ท��ท�านม�อาย:มากแล�ว และ

ให�ท�านม�ส:ขภาพท��แข+งแรงตามว�ย
– ม�ครอบคร�วท��อบอ:�น ท:ก ๆ คนในครอบคร�ว ม�ความร�กและความ

เข�าใจก�น
3. ด�านการเง�น / ทร�พย@ส�น
– ม�เง�นออม เพ�ยงพอ ส8าหร�บการด#แลค�าใช�จ�ายของตนเอง หล�ง

เกษ�ยณ ไม�ว�าจะเป�นค�าใช�จ�ายประจ8า และค�าใช�จ�ายในการด#แล
ส:ขภาพ และเพ�ยงพอส8าหร�บการท8าบ:ญ ช�วยเหล!อส�งคมในส��งท��
ตนเองต��งใจ

– ม�ทร�พย@ส�น เช�น บ�าน, รถยนต@, ท��ด�น เป�นของตนเอง ตามสมควรท��จะ
ใช�ช�ว�ตอย�างเพ�ยงพอและม�ความส:ข

ค8าแนะน8าจาก ดร.บ:ญเก�ยรต� โชคว�ฒนา: ค�ดบ�อย ๆ สร�างมโนภาพด�วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


