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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้
- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บรุ ี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.fm101talk.com
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และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://www.youtube.com/healtisecret
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หากเปรียบอายุ 13 ปี กับวงจรชีวิตของมนุษย์ ไทยธรรม
ก็กำาลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น วัยที่ยังมีไฟเต็มหัวใจ วัยที่เต็มไปด้วย
ความสดใส ร่าเริง ความกระตือรือร้น และความรัก ตลอดระยะเวลา
12 ปีที่ผ่านมา จนย่างก้าวสู่ปีที่ 13 คนไทยธรรมทุกคน ได้หล่อหลอม
ให้ไทยธรรมเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยธรรม
เอง วัฒนธรรมของความเอื้ออารี การเอาใจเขามาใส่ใจเรา สังคม
แห่งคุณธรรม และมิตรไมตรี ไทยธรรมเติบโตงดงาม เป็นเด็กวัยรุ่น
ที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทย สร้างประโยชน์ให้แผ่นดินต่อไป
หากพู ด ถึ ง รางวั ล แห่ ง ความมุ่ ง มั่ น ขยั น หมั่ น เพี ย ร
ไทยธรรมได้รับรางวัลจากหน่วยงานของรัฐบาลมากมาย และได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งไทย และต่างประเทศ มาถึงวันนี้
ในย่างก้าวที่มั่นคงของปีที่ 13 ไทยธรรม ขอกราบขอบพระคุณพี่น้อง
ไทยธรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างองค์กรที่งดงามไปด้วยความรัก
ใช้ความรักนำาทาง ใช้ความรักในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค และ
ใช้ความรักในการร่วมทางเดินไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์สุขของคน
ไทยธรรมทุกคน และเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รัก
ด้วยความจริงใจ

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2005
ด้วยคำาขวัญที่ว่า “ถึงเวลาน้ำาใจไทย” หรือ Thaidham…It’s Thai’s
time. ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสร้างธุรกิจเชิงสุขภาพ และความงาม ที่
เป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคน กำาไรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ถูกจัดไว้
ในรูปของมูลนิธิไทยคุณธรรม ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่รับเงินบริจาคจาก
ภายนอก แต่นำากำาไรส่วนหนึ่งมาคืนกลับให้แผ่นดินในหลากหลาย
รูปแบบ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham
ID Line : ariyathaidham
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“เกือบ 1 ปีแล้ว ที่ดิฉันไม่ต้อง
เดินเข้�โรงพย�บ�ลอีกเลย
มีคว�มสุขกับสิ่งที่ ได้รับจ�ก
ไทยธรรม ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของ
สุขภ�พ ทั้งตัวเอง และสม�ชิก
ในครอบครัว มิตรภ�พ สังคมที่
น่�อยู่ รวมถึงร�ยได้”
ดิฉันชื่อ กรรณิการ์ ลั่นซ้าย รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ
ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ย้อนกลับไปเมือ่ 8 ปีทแ่ี ล้ว สมัยทีด่ ฉิ นั คลุกคลีอยูใ่ นยุทธจักรเครือข่ายกว่า
5 บริษทั ฯ ทีต่ อบตกลงร่วมงานด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทำางานอย่างเต็มที่
ก็มีทั้งสมหวังบ้าง ล้มเหลวบ้าง เจอคำาปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งนั่น
ก็ถือเป็นเรื่องปกติ บางบริษัทฯ เจอแม่ทีมตัดต่อสายงาน เปลี่ยน
แผนการตลาด ขายตัดราคา ขาดคุณธรรม และจริยธรรม แต่มันก็
คือบทเรียนสำาหรับดิฉัน ที่มักลงท้ายด้วยความผิดหวังมากกว่าสมหวัง
ดิฉนั จึงตัดสินใจหันหลังให้กบั งานเครือข่าย ทัง้ ๆ ทีร่ สู้ กึ ชอบงานเครือข่าย
มาก เพราะคิดว่าคนเครือข่ายมีความน่ารักอยูใ่ นตัว ไม่เย่อหยิง่ ไม่จองหอง
และเป็นคนมองปัญหาให้เป็นโอกาส ที่สำาคัญคือ มีจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ให้ จนกระทั่งก่อนหน้านี้ สักประมาณ 1 ปีเศษ ดิฉันเจอทั้ง
วิกฤตสุขภาพ และวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมาเยือนดิฉันพร้อมกัน ส่วนตัว
ดิฉันเองมีปัญหาวัยทอง และโรคไต ส่วนคุณพ่อวัย 90 ปี ที่อยู่บ้าน
เดียวกันกับดิฉัน ก็มีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็ง ทำาให้จากชีวิตที่เคยอยู่
อย่างพอประมาณ และไม่เดือดร้อน ก็เริ่มพบกับวิกฤต อีกทั้งยังมีลูก
เล็กๆ อีก 3 คน ช่วงนั้นเครียดมาก แล้ววันหนึ่งก็ได้มารู้จักกับ บริษัท
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ก็เกิดความรู้สึกประทับใจผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน
คือ คุณเปิ้ล จารุณี เดส์เเน็ช และคุณยุ้ย ดร. อาริยา สาริกะภูติ
ทีส่ ร้างธุรกิจขึน้ มาเพือ่ ช่วยเหลือคนไทย และยังศรัทธาการทำางานของ
2 ผู้บริหารในสายงาน คือคุณทอง วัลทณีย์ ห้องสีปาน ตำาแหน่ง
เพชรบริหาร บริษัท ไทยธรรมฯ และคุณตู่ มณฑา รัตนพันธ์
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ตอนนั้น
ดิฉันได้เริ่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำ�มันปล�สกัดเข้มข้น
ผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ สารอาหารบำารุงไต น้ำามันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมเปลือกองุ่น และสารอาหารเพื่อป้องกันกระดูกเสื่อม
กระดูกพรุน หลังจากใช้ไปประมาณ 2 เดือน สุขภาพก็เริ่มดีขึ้น รู้สึก
ประทับใจมาก จึงตัง้ ใจศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด และให้ทกุ คน
ในครอบครัว รวมถึงคุณพ่อใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย แต่ติดที่เศรษฐกิจไม่ดี
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คุณกรรณิการ์ ลั่นซ้าย
อายุ 49 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
กำาลังซื้อของดิฉันก็ไม่มากพอ จึงตัดสินใจศึกษาแผนการตลาดควบคู่
ไปด้วย เข้าสัมมนาทุกครั้งไม่เคยขาด เรียนรู้ทุกอย่างที่ควรรู้ ควบคู่
ไปกับการเผยแพร่งานวิจัยของผลิตภัณฑ์ บอกต่อกับทุกคนที่มีปัญหา
สุขภาพที่เราได้พบเจอ ทำาให้ก่อเกิดเป็นรายได้ที่เราสามารถนำามาดูแล
ตัวเองได้
มาถึงวันนี้เกือบ 1 ปีแล้ว ที่ดิฉันไม่ต้องเดินเข้าโรงพยาบาล
อีกเลย มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับจากไทยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
สุขภาพ ทัง้ ตัวเอง และสมาชิกในครอบครัว มิตรภาพ สังคมทีน่ า่ อยู่
รวมถึงรายได้ และที่สำาคัญทำาให้ดิฉันได้ทำางานเครือข่ายที่ตัวเองรัก
กับบริษทั ฯทีส่ นิ ค้ามีคณ
ุ ภาพ ในราคายุตธิ รรม โดยดิฉนั ได้ยดึ หลักคำาสอน
ของคุณเปิล้ จารุณี เดส์แน็ช ทีย่ าำ้ เสมอว่า ให้ทาำ งานโดยถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่สองเสมอ

จ�กพย�บ�ลวิช�ชีพ
สู่นักธุรกิจมืออ�ชีพ
ผู้สร้�งร�ยได้
ม�กกว่� 6 หลัก
ต่อเดือน

ดิฉันชื่อ พ.ต.หญิงกรวรรณ มีสิทธิ์ หรือ อ้อย อดีตเคย
รับราชการพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จริงๆ แล้วด้วยวิชาชีพ
ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดมาก่อนเลยค่ะ แต่มีความฝัน อยากเป็น
เจ้าของธุรกิจ เพราะหลังจากลาออกจากราชการมา 10 ปี ได้ไป
ทำาอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านขายยา แต่ธุรกิจที่ทำา ไม่ตอบโจทย์
เรื่องอิสรภาพทางด้านเวลา ถึงจะรวย แต่เราก็หยุดไม่ได้ ต้องเฝ้าร้าน
จึงมองหาธุรกิจที่สามารถให้ 2 อย่างที่เราอยากได้คือ
1. อิสรภาพทางด้านเวลา
2. อิสรภาพทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดี
จนกระทั่งได้รู้จักกับบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เมื่อปี
2009 จึงลองศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี และเริ่มทำางานสร้างทีม
ขยายทีมงาน ในปี 2010 พบว่าการขยายธุรกิจ มีการเจริญเติบโต
มากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ คุณภาพสูง และ
มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล ทันต่อยุค ทันสมัย มีระบบการ
ทำางานที่เอื้อให้เราประสบความสำาเร็จได้ง่าย จากแผนการตลาดที่ง่าย
สามารถเทรนด์ทีมงานให้ทำาตามได้ง่ายขึ้น จากปีแรกรายได้ 50,000
บาท จนกระทั่งบัดนี้ รับรายได้ 6 หลักมาเป็นเวลา 5 ปีกว่าแล้วค่ะ
ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล

“ โฟกัส ทำ�ทันที ชีวิตฉัน ฉันเป็น
คนกำ�หนดเอง อย่�ยอมจำ�นน
ต่อก�รตัดสินของคนอื่น ”
ขอฝ�กเคล็ดลับก�รทำ�ง�น 6 ข้อ สำ�หรับ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรงนะคะ

1. ทำาทันที
2. มีเป้าหมายชัดเจน
3. สร้างโอกาสให้ตัวเอง
4. เข้าใจการทำางาน ระบบเครือข่าย ว่ามันคือ “การเป็นผู้ให้” ให้
ความสำาเร็จกับผู้อื่น เราจึงจะสำาเร็จ
5. สร้างแบรนด์ของตัวเอง หมายถึงการมีความรูท้ แ่ี ม่นยำา ทะลุปรุโปร่ง
ในบริษัทฯ และสินค้า
6. ทำาในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำา
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Feminus
ย�แผนโบร�ณ
สำ�หรับสตรี
เพือ่ คว�มกระชับ
ปั ญ หาการปวดประจำ า เดื อ นในสตรี
รวมถึงปัญหาประจำาเดือนมาไม่สม่ำาเสมอ และ
อาการไม่สบายต่างๆ ทัง้ ก่อน และหลังมีประจำาเดือน
เป็นปัญหาทีส่ ร้างความเจ็บปวด สร้างความรำาคาญ
และความไม่สบายทัง้ ร่างกาย และจิตใจ ให้กบั สตรี
เป็นจำานวนมาก เมื่อสตรีย่างเข้าสู่วัยกลางคน
หรือสตรีที่ผ่านการคลอดบุตร ปัญหาที่ตามมา
จะเป็นมดลูก และช่องคลอดเกิดความหย่อนยาน
มีลมในช่องคลอด ทำาให้เป็นปัญหาสำาหรับทัง้ ตัวเอง
และชีวติ คู่ เมือ่ สตรีถงึ วัยหมดประจำาเดือน ปัญหา
ที่หลายคนประสบคือ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ยาแผนโบราณจากสมุนไพรไทยในตำารับทีอ่ อกแบบ
เพื่อความกระชับสำาหรับสตรีทุกวัย อาจจะเป็น
คำาตอบสำาหรับท่านได้
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อุม้ ลูกดูหนัง (Morinda Elliptica) หรือ ยอป่า สลักป่า

สลักหลวง กะมูดู ตำารับไทยใช้แก่น ขับเลือด และน้าำ คาวปลาให้แห้ง
ขับประจำาเดือน แก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับผายลม แก้ปวดเมื่อย
ต่างๆ ป้องกันการติดเชื้อโรคของมารดาในระยะหลังคลอด ป้องกัน
หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน ช่วยเร่งการสมานแผลของ
กระเพาะอาหารในหนูทดลอง และลดการหลั่งกรดที่มากเกินไปใน
กระเพาะอาหาร มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียหลายชนิด ต้านกระบวนการ
อักเสบ และลดปวด ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันตับเป็นอันตรายจาก
สารก่อมะเร็ง และป้องกันเซลล์ดีจากสารก่อมะเร็ง ช่วยให้ผิวขาว
กระจ่าง

ว่�นชักมดลูก (Curcuma Xanthorrhiza) ตำารับไทย

ใช้เหง้า รักษาอาการประจำาเดือนไม่ปกติ ปวดท้องระหว่างมีประจำาเดือน
ตกขาว ขับน้าำ คาวปลา แก้ธาตุพกิ าร อาหารไม่ยอ่ ย และริดสีดวงทวาร
ให้สารไฟโตเอสโตรเจน ช่วยกระชับกล้ามเนื้อมดลูก และช่องคลอด
บำารุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ ต้านอนุมลู อิสระ ต้านการอักเสบ ให้ผลดีกบั
ระบบประสาท โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
กระตุน้ การหลัง่ น้าำ ดีจากตับ พบทัง้ ฤทธิป์ อ้ งกัน และรักษาโรคกระดูกพรุน
ที่ทดลองในหนูที่ถูกตัดรังไข่ ป้องกันการสูญเสียแคลเซียม รักษา
ระดับความหนาแน่นของมวลกระดูก กระตุ้นกลไกการล้างพิษตับ
และลดการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษในร่างกาย

ไพล (Plai) ตำารับไทยใช้เหง้า ขับประจำาเดือนในสตรี ลดระดูขาว

ช่วยปรับประจำาเดือนให้เป็นปกติ ช่วยขับน้ำาคาวปลาหลังคลอดบุตร
ลดปวด ลดอักเสบ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ลดการบีบตัวของมดลูก
และลำาไส้ ต้านอาการภูมิแพ้ ต้านฮีสตามีน ต้านเชื้อแบคทีเรีย และ
เชื้อรา

แสมทะเล (Olive Mangrove)

ระดูเน่าเสีย แก้ปัสสาวะพิการ บำารุงโลหิต

ตำารับไทยใช้แก่น ขับ

ฝ�ง (Caesalpinia Sappan) ตำารับไทยใช้แก่น บำารุง

เลือด แก้ไข้ทับระดู รักษาอาการประจำาเดือนไม่ปกติ ลดอาการปวด
มดลูกของสตรีหลังคลอดบุตร ต้านอาการอักเสบ ลดอาการปวด
เมื่อยทั่วร่างกาย
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เทียนดำ� (Black Cumin Powder) ตำารับไทย

ใช้เมล็ด บำารุงเลือด รักษาอาการประจำาเดือนมาไม่ปกติ ช่วยขับ
น้ำานมในสตรีหลังคลอดบุตร

ดอกคำ�ฝอย (Carthamus Tinctorius)

ตำารับ
ไทยใช้ดอก แก้อาการไข้หลังคลอดของสตรี ช่วยบำารุงโลหิต
ประจำาเดือนของสตรี ช่วยขับประจำาเดือน ช่วยกระจายเลือด แก้
ประจำาเดือนคัง่ ค้างมาไม่เป็นปกติ ช่วยระงับอาการปวดประจำาเดือน
ของสตรี แก้อาการตกเลือด อาการปวดท้องหลังคลอด น้ำาคาวปลา
ไม่หมด แก้อาการจุกแน่นบริเวณท้องน้อย
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น้�ำ มันง�ขีม้ อ้ น
ผสมน้�ำ มันกระเทียม
ส�รอ�ห�รเพือ่ หัวใจ
และหลอดเลือด
ปรับสมดุลไขมันใน
เลือด-ปรับสมดุล
คว�มดันโลหิต

โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นภัยซึ่งคุกคามชีวิต และ
คุณภาพชีวิตของผู้คนมากมาย เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ทั่วไป
แล้วคือมากกว่า 30 ปีขน้ึ ไป หลอดเลือดของเราจะมีความยืดหยุน่
ลดลง ทำาให้หวั ใจต้องบีบตัวมากขึน้ ผลคือ ความดันโลหิตโดยเฉลีย่
สูงขึ้น ยิ่งผู้ที่มีน้ำาหนักเกิน และใช้ชีวิตอยู่ในความเร่งรีบ และ
ความเครียด ตารางงานทีร่ ดั ตัว ทำาให้ความดันโลหิตมีโอกาสสูงขึน้
ไปอีก ยิ่งความดันโลหิตสูงขึ้นเท่าไร แรงดันที่ดันผนังหลอดเลือด
จะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้น
ความดันโลหิตที่สูงในระยะเวลานาน จะกลายเป็นภัยเงียบที่จะ
นำาไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ไตเสื่อม และจอตาเสื่อมได้
ไขมันในเลือดจะเกาะหลอดเลือดได้ หลอดเลือดต้องมี
การอักเสบ หรือบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะพยายามซ่อมรอย
บาดเจ็บด้วยการสร้างลิ่มเลือดมาปิดรอยนั้น นานๆ ไปอาจเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด หลอดเลือดที่ไม่เรียบมีตะกรันเกาะ
ทำาให้ไขมันเกาะบริเวณที่มีตะกรันง่ายขึ้น เกิดโรคที่เราเรียกว่า
ไขมันอุดตันหลอดเลือด บริเวณที่เส้นเลือดนั้นไปหล่อเลี้ยงก็จะ
ขาดเลือด เกิดความเสียหาย หรือบางครัง้ คราบไขมัน หรือลิม่ เลือด
หลุดออกจากบริเวณนั้น ไปอุดตันหลอดเลือดที่เล็กกว่า จะทำาให้
เกิดการขาดเลือด หากเป็นหลอดเลือดสมอง หรือหัวใจ ก็จะ
เป็นอันตรายถึงชีวิต
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น้�ำ มันง�ขีม้ อ้ น (Perilla Oil) ง�ขีม้ อ้ น หรือ ง�ม้อน

1. มีโอเมก้า 3 และ 6 ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปลาทะเลน้ำาลึก โดย
มีปริมาณโอเมก้า 3 มากถึงร้อยละ 54% - 64% และมีโอเมก้า 6
ร้อยละ 14%
2. อุดมไปด้วยแคลเซียม และฟอสฟอรัส และมีวิตามินบีสูง
3. มีงานวิจยั การลดค่าการอักเสบของหลอดเลือด ในผูท้ ม่ี ไี ขมันในเลือดสูง
4. เพิ่ม HDL ลด LDL และลดโคเลสเตอรอลรวม ในผู้ที่มีไขมันใน
เลือดสูง ได้ภายใน 3 เดือน หลังการรับประทาน
5. ให้สาร Rosmarinic Acid ลดการอักเสบของหน่วยไต
6. ต้านภูมแิ พ้ และมีงานวิจยั การนำามาใช้รกั ษาหอบหืด ลดการบวมของ
หลอดลม และทางเดินหายใจขณะเกิดหอบหืด และป้องกันการเกิด
หอบหืด
7. บำารุงสมอง และเพิ่มความจำา
8. ต้านอนุมูลอิสระ

น้ำ�มันกระเทียม (Garlic Oil)

1. ให้สารสำาคัญชือ่ Allicin และแร่ธาตุกาำ มะถัน แร่ธาตุซลี เี นียม แร่ธาตุ
แมงกานีส
2. ปรับสมดุลความดันโลหิต ลดความดันโลหิตในผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูง
ในระยะเวลา 4-6 เดือน
3. ปรับสมดุลไขมันในเลือด ลดไขมัน LDL
4. ทำาให้ตับอ่อนทำางานดีขึ้น ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด
5. ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
6. ให้ผลดีกบั ผูป้ ว่ ยโรคไม่เผาผลาญ (Metabolic Syndrome) มีงานวิจยั
ในสัตว์ทดลองว่า การกินน้าำ มันกระเทียมลดภาวะดือ้ อินซูลนิ ปรับสมดุล
น้ำาตาล ไขมัน และความดันโลหิต
7. กระตุ้นภูมิต้านทาน โดยเฉพาะภูมิต้านทานต่อโรคหวัด
8. ลดการเกิดภูมิแพ้ และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจ เช่น
หวัด หอบหืด ไซนัส หูอักเสบ เป็นต้น
9. ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย
เบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องเฟ้อ และท้องอืด ลดการอักเสบ และ
ช่วยเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร
10. ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสหลายชนิด
11. ต้านอนุมูลอิสระ
12. กำาจัดสารตะกั่วในร่างกาย
13. ต้านมะเร็ง และมีงานวิจัยในการร่วมบำาบัด และป้องกันมะเร็ง
หลายชนิด ได้แก่ มะเร็งลำาไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งเต้านม
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งชนิด Multiple Myeloma

ข้อควรระวัง : การรับประทานน้ำามันกระเทียม ต้องรับประทาน

หลังอาหารทันที เนื่องจากระคายเคืองกระเพาะอาหาร
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แอสต้�แซนทิน ผสม ส�รสกัดจ�กดอกด�วเรือง
สุดยอดส�รอ�ห�รบำ�รุงส�ยต�

แอสต้�แซนทิน จากสาหร่ายสีแดงพันธุ์ Haematococcus Pluvialis แอสต้าแซนทิน เป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง

และยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากการทำาลายของอนุมูลอิสระ ปกป้อง DNA หรือสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูกทำาลาย
ซึง่ ป้องกันการกลายพันธุข์ องเซลล์ เป็นการป้องกันมะเร็งได้ ป้องกันเซลล์ผวิ จากการถูกทำาลายโดยแสงแดด และมีบทบาทสำาคัญในการกระตุน้ ระบบ
ภูมิต้านทาน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ ทำาให้แอสต้าแซนทินมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการปกป้องเซลล์สมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท
พิทักษ์หลอดเลือด และสามารถใช้ร่วมกับสารสกัดเมล็ดองุ่นในการป้องกันเส้นเลือดเสื่อม และเส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี
แอสต้าแซนทินได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์ ให้เป็นสุดยอดสารอาหารบำารุงสายตา เนื่องจากสามารถผ่านเยื่อหุ้มจอตา และ
เข้าไปทำาลายอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ ของดวงตา รวมทั้งเลนส์ตา และจอประสาทตา และมีงานวิจัยมากมายในการใช้ป้องกัน และร่วมบำาบัด
ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง ตาบอดกลางคืน และสายตาอ่อนล้า ขนาดรับประทานที่ใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่คือ 6 มก./วัน

ขน�ดรับประท�นของแอสต้�แซนทินในง�นวิจยั
โรคของสายตา และการมองเห็น
สายตาอ่อนล้า
ต้อกระจก
ต้อหิน
จอตาเสื่อม
หลอดเลือดดำาจอตาอุดตัน
ตาแห้ง
ตาอักเสบ
ตาบอดเวลากลางคืน
ตาเบลอ ตาไม่คมชัด

ส�รสกัดจ�กดอกด�วเรือง

ขนาดที่ใช้ป้องกัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน

ขนาดที่ใช้บำาบัด
4-6 มก./วัน
6-12 มก./วัน
6-12 มก./วัน
6-12 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
6-12 มก./วัน

ให้สารลูทีน และซีแซนทีน (Lutein and Zeaxanthin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
แคโรทีนอยด์ ซึ่งผ่านเยื่อหุ้มจอตาได้ พบได้ที่บริเวณเลนส์ตา และจอตา โดยพบมากที่สุด
บริเวณจุดภาพชัดของจอตา ซึง่ จะช่วยดูดซับแสงสีฟา้ ก่อนทีจ่ ะทำาลายจุดภาพชัดหรือ Fovea
ของจอตา มีงานวิจัยพบว่าการรับประทานลูทีน และซีแซนทีน ช่วยป้องกัน และลดอาการ
จอประสาทตาเสื่อม ชะลอความเสื่อมของจอตา และเลนส์ตา ป้องกันต้อกระจก
ต้านอนุมูลอิสระ ขนาดรับประทานในงานวิจัยคือ 6-10 มก./วัน
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ลดน้�ำ หนักฉบับล้�งพิษ

การควบคุมน้ำาหนักในปัจจุบัน ที่มีการแพร่หลายอย่างมาก
ในวงการแพทย์แผนตะวันตกขณะนี้ คือ การควบคุมน้าำ หนักควบคูไ่ ป
กับการกำาจัดพิษออกจากระบบร่างกาย หากปล่อยให้มภี าวะท้องผูกเรือ้ รัง
เรากำาลังเปลีย่ นลำาไส้ใหญ่ของเรา ให้กลายเป็นแหล่งผลิตสารพิษ ซึง่ จะ
ถูกดูดซึมกลับเข้าสูก่ ระแสเลือด และแพร่ไปยังเซลล์ทกุ เซลล์ของร่างกาย
รวมทั้งสมอง และระบบประสาท การทำาให้ลำาไส้ใหญ่สะอาด และ
ปราศจากสิ่งตกค้างอยู่เสมอ เป็นขั้นตอนแรกที่สำาคัญที่สุดของการ
มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และการลดน้าำ หนัก ถ้าคุณอยากมีหน้าท้อง
แบนราบ ผิวเนียน ปราศจากสิว หน้าใส การกำาจัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย (Detoxiication) เป็นสิ่งจำาเป็น

สูตรส�รอ�ห�รตัวช่วยในก�รลดน้�ำ หนัก
ควบคู่ไปกับก�รล้�งพิษ และช่วยระบ�ย
ส�รสกัดจ�กสมอไทย (Terminalia Chebula)

ได้รบั การยกย่องว่าเป็น ”ราชาสมุนไพร” หรือ “King of the Medicine”
ในตำาราการแพทย์แผนไทย เพราะมีการใช้อย่างกว้างขวางในการรักษา
แผลเรือ้ รังทุกชนิด และใช้รบั ประทานเพือ่ ล้างพิษออกจากร่างกาย มีฤทธิ์
ช่วยระบาย ทำาให้ทางเดินอาหารสะอาด และช่วยย่อย นอกจากนี้ยัง
ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน และกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย

ส�รสกัดจ�กผลส้มแขก (Garcenia HCA) ยับยั้ง

ส�หร่�ยสไปรูลนิ �่ หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้าำ เงิน (Spirulina)

อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารจากโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และกรดไขมัน
จำาเป็น การรับประทานสาหร่ายสไปรูลนิ า่ ก่อนอาหาร ช่วยลดความอยาก
อาหารลงได้ ล้างพิษสารปรอท แคดเมียม ตะกัว่ สารหนู กัมมันตรังสี
ตกค้าง

แอล ค�ร์นทิ นี (L-Carnitine) ช่วยกระตุน้ การเผาผลาญไขมัน

ลดความอยากอาหาร ทำาให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น และมีปริมาณ
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

โครเมีย่ ม (Chromium) เป็นแร่ธาตุที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อขบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และไขมัน รวมไปถึงการสร้าง
ฮอร์โมนอินซูลิน จากผลการวิจัย ทั้งในสัตว์ และในมนุษย์ พบว่า
การบริโภคโครเมียม ทำาให้ไขมันลดลง และร่างกายมีมวลกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้

References :
1.
2.
3.
4.
5.

Tripathi, V.N. et al.: Sachitra Ayurveda, 740(1983)
Inamdar, M.C, et al.:Ind.J.Pharm., 21:333 (1959)
Singh, R.H.et al.:J.Res.Ind.Med.,92(1974)
Inamdar, M.C, et al.:Ind.J.Pharm.,24:87 (1976)
Abhang, R.Y.:Deerghayu, 2:3 (1976)

การเปลี่ยนน้ำาตาลเป็นไขมันในระดับเซลล์ และลดความอยากอาหาร
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ทุกวันนี้ดิฉันข�ดไวทอปไม่ ได้เลยค่ะ ใส่นอนตลอด ทำ�ให้เมื่อตื่นนอน
ดิฉันไม่ปวดเมื่อยต�มร่�งก�ยเลย รู้สึกสบ�ยตัว และสดชื่นม�กๆ
ดิฉันชื่อ มนต์สินี สิงห์นพคุณ หรือนิค่ะ ดิฉันเคย
ประสบอุบัติเหตุ ที่เกิดการกระทบกระเทือนจนทำาให้มีปัญหาเรื่อง
การเดิน ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง แพทย์แจ้งว่าดิฉันเป็นโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ แต่เป็นความโชคดีของดิฉันที่ได้มารู้จัก
กับบริษัท ไทยธรรมฯ และได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จน
ทำาให้อาการทีเ่ ป็นอยูด่ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ ขาเริม่ มีแรงมากขึน้ อาการขาทีล่ บี ลง
ก็เริม่ กลับมาเป็นปกติ และนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว ดิฉนั
เริ่มศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF จากไวทอป ทีม่ ี
คุณสมบัติในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต จึงลองใช้หมวกไวทอป
เพราะดิฉันมักมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆ หลังจากใช้เพียง 1 สัปดาห์
อาการปวดที่เคยเป็นก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ รู้สึกประทับใจมาก
จึงได้เริ่มใช้ที่ปิดตาไวทอป ที่รัดเอวไวทอป เสื้อกล้ามไวทอป
กางเกงในไวทอป ที่รัดเข่าไวทอป ถุงเท้าไวทอป และยังใช้ผ้าห่ม
ขนหนูไวทอป และหมอนกายภาพไวทอปด้วย ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะ MBF เกือบทุกตัว ทุกวันนี้ดิฉันขาดไวทอปไม่ได้
เลยค่ะ ใส่นอนตลอด ทำาให้เมือ่ ตืน่ นอนดิฉนั ไม่ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย
R

เลย รู้สึกสบายตัว และสดชื่นมากๆ เหมือนได้นวดสปา
ทั้งคืนเลยค่ะ และเวลาที่ต้องขับรถไปต่างจังหวัดหลายๆ
ชั่วโมง ก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเลย ดิฉันประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF จากไวทอปมาก ขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากบริษัท ไทยธรรมฯ ค่ะ
R

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณมนต์สนิ ี สิงห์นพคุณ

R

อายุ 44 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด จันทบุรี

ปัจจุบันผมเป็นโค้ชลดน้ำ�หนัก รุ่นที่ 3 ของบริษัท ไทยธรรมฯ ด้วย เพร�ะผมเป็นอีกคนหนึ่ง
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รลดน้ำ�หนัก และที่สำ�คัญสุขภ�พร่�งก�ยผมก็ดีขึ้นด้วย

กุมภาพันธ์ 2016
98 Kg.

สิงหาคม 2016
80 Kg.

ผศ.ดร. พิเศษ ชัยดิเรก
อายุ 53 ปี อาชีพ รับราชการ
จังหวัด นนทบุรี

ผมเป็นคนอ้วนทีม่ นี าำ้ หนักสูงสุดถึง 98 กิโลกรัม เลยทำาให้มี
ปัญหาสุขภาพตามมา ทัง้ ความดันโลหิตสูงถึง 140-160 มม.ปรอท ต้อง
รับประทานยาลดความดัน ยาขับปัสสาวะ และยาลดไขมัน ตัง้ แต่ปี 1997
และพยายามดูแลตัวเองอย่างดีมาโดยตลอด จนแพทย์ปรับลดยาไขมัน
เหลือครึ่งเม็ด ยาความดันเหลือ 1 เม็ด และไม่ต้องรับประทานยาขับ
ปัสสาวะอีกแล้ว แต่ตอ่ มาได้ตรวจพบว่าไตเริม่ มีปญ
ั หา แพทย์จงึ ให้งด
อาหารจำาพวกโปรตีน และเนือ้ สัตว์ ให้เน้นรับประทานผัก และผลไม้ ผม
ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนได้ไปตรวจวัดค่าไตอีกครั้ง แต่ก็ดีขึ้น
เพียงเล็กน้อย จนมีโอกาสรู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำา
ของคุณณพิชญา เลิศวาทิน หรือโค้ชพิชา ทีเ่ เนะนำาให้ผมลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนชาชง และสารอาหารบำารุงตับ
หลังจากรับประทานไปเพียง 1 เดือน รู้สึกได้เลยว่าสบายตัวขึ้น จึง
รับประทานอย่างต่อเนือ่ ง และเพิม่ น้าำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น สารสกัดจากน้าำ มันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น น้าำ มันปลาผสม
สารสกัดจากใบเเปะก๊วย
สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก
และสารอาหารเพื่อป้องกันกระดูกเสื่อม กระดูกพรุน รับประทานไป
ครบ 1 เดือน ก็ไปตรวจวัดค่าไต ผลปรากฏว่า ค่าไตดีขน้ึ จนแพทย์
แปลกใจ และทักว่าหน้าตาดูสดใสขึ้น หลังจากนั้นผมได้เริ่มใช้สตู ร

ลดน้าำ หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท และรับประทานน้�ำ มัน
มะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้าำ มันปลาสกัดชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น ก่อนออกกำาลังกายตอนเช้า ภายใน
ระยะเวลาเพียง 3 เดือน น้าำ หนักตัวของผมลดลงเหลือ 82
กิโลกรัม ผมรูส้ กึ ดีใจมาก ก็ใช้สตู รเรือ่ ยมา จนตอนนีน้ าำ้ หนัก
ตัวผมเหลือ 80 กิโลกรัมแล้วครับ ปัจจุบันผมยังเป็น
โค้ชลดน้ำาหนัก รุ่นที่ 3 ของบริษัท ไทยธรรมฯ ด้วย
เพราะผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จในการลด
น้ำาหนัก และที่สำาคัญสุขภาพร่างกายผมก็ดีขึ้นด้วย ต้อง
ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท ไทยธรรมฯ
มากครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ภ�ยในระยะเวล� 3 เดือน อ�ก�รปัสส�วะเป็นเลือด
ก็ดีขึ้น จ�งลง จนห�ยเป็นปกติ
ดิฉนั มีปญ
ั หากระเพาะปัสสาวะอักเสบมานานกว่า 16 ปี จึงได้เพิ่มน้ำามันปลาสกัดเข้มข้นผสมสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่
ทำาให้ปัสสาวะเป็นเลือดข้นๆ เหมือนกับคนที่มีประจำาเดือน และถังเช่าผสมสารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือแดง ผลปรากฏว่า
เลยค่ะ และมีอาการเจ็บบริเวณกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วย จึงไป ภายในระยะเวลา 3 เดือน อาการปัสสาวะเป็นเลือดก็จางลง
พบแพทย์ แพทย์ก็ให้ฉีดยา และให้ยามารับประทาน และวินิจฉัย จนหายเป็นปกติ ปัจจุบันนี้ดิฉันไม่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด
ว่าน่าจะเป็นอาการอักเสบทีเ่ กิดจากการกลัน้ ปัสสาวะ แต่ตวั ดิฉนั เอง อีกแล้ว และอาการเจ็บก็หายไปด้วยค่ะ ดิฉนั ดีใจมากๆ และ
ไม่เคยกลัน้ ปัสสาวะเลย จะเข้าห้องน้าำ ตลอด ดิฉนั ก็รบั ประทานยา ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ
ต่อเนือ่ งมาตลอดตามแพทย์สง่ั จนหลังๆ เริ่มซื้อยามารับประทาน ไว้ให้ดูแลสุขภาพค่ะ
เอง และจะต้องมียาติดตัวตลอดเวลา เพราะไม่รู้ว่าจะมีอาการ
ขึน้ มาเมือ่ ไหร่ ยิง่ ไปต่างประเทศยิง่ ห้ามลืมยาโดยเด็ดขาด จนกระทัง่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ โดยการแนะนำาของคุณวัลยา
ยอดดนตรี หรือคุณจิ๋ม ซึ่งได้แนะนำาให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น เพื่อช่วยลดอาการ
อักเสบ หลังจากทานไปได้ประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ อาการ
ปัสสาวะเป็นเลือดข้นๆ เริ่มจางลง ทำาให้ดิฉันรู้สึกอัศจรรย์มาก
เลยค่ะ จึงรับประทานต่อเนือ่ งวันละ 4 เวลา คือ เช้า กลางวัน เย็น
และก่อนนอน อาการเจ็บบริเวณกระเพาะปัสสาวะก็ทเุ ลาลง ดิฉนั
12

คุณอ�รดี หอมอรุณ

อายุ 54 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ได้ ไปตรวจร่�งก�ย พบว่� ไม่มีช็อคโกแลตซีสต์แล้ว ทำ�ให้
ไม่ต้องให้ฮอร์โมนอีกต่อไป และกลับม�มีรอบเดือนอีกครั้ง
ดิฉนั มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหลายอย่าง เป็นช็อคโกแลตซีสต์
ต้องรับยาฮอร์โมน มาประมาณ 6-7 ปี ประจำาเดือนก็ขาดหายไป
เป็นเวลานาน ทำาให้มปี ญ
ั หาด้านสุขภาพเกีย่ วกับการไหลเวียนโลหิต
เป็นผื่นลมพิษ จนน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น 66 กิโลกรัม และยัง
เป็นโรคกระเพาะ ภูมิแพ้อากาศ ปวดเข่า ปวดหลัง ท้องผูก ต้อง
พบแพทย์เป็นประจำาทุกสัปดาห์ จนได้พบกับคุณจุฑานาถ สิงห์ถม
หรือโค้ชเอ๋ ทีแ่ นะนำาให้ดฉิ นั รูจ้ กั กับบริษทั ไทยธรรมฯ โดยเริม่ แรกได้
ใช้สูตรลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท ควบคู่กับการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ การลดน้าำ หนัก หลังจากลองรับประทานได้
1 สัปดาห์ น้ำาหนักตัวเริ่มลดลง รูส้ กึ ว่าอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็ดี
ขึน้ ด้วย จึงเพิม่ สมุนไพรจีนเพือ่ การเสริมสมรรถนะ บำารุงร่างกาย
สมุนไพรเพือ่ การปรับสมดุลฮอร์โมนสตรี และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ถักทอด้วยเส้นใยอัจฉริยะไวทอป เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต คือผ้าห่มขนหนูไวทอป ทีป่ ดิ ตาไวทอป และยาสีฟนั ไวทอป
จนได้ไปตรวจร่างกาย พบว่า ไม่มชี อ็ คโกแลตซีสต์แล้ว ทำาให้ไม่ตอ้ ง
คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
ให้ฮอร์โมนอีกต่อไป และกลับมามีประจำาเดือนอีกครั้ง นอนหลับ
อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สบาย ผ่อนคลายมากขึ้น อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ตามข้อเข่า
จังหวัด กาญจนบุรี
ก็ดขี น้ึ ผิวพรรณเนียนขึน้ ประจำาเดือนเริ่มมามากขึ้น ไม่ปวดท้อง

ประจำาเดือน ดวงตาสดใสขึ้น และอาการแผลร้อนในบริเวณ
ช่องปากที่เคยเป็นบ่อยๆ ก็ไม่เป็นอีกเลย และดิฉันยังได้ติดตั้ง
เครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป เพื่อดูแลสุขภาพของทุกคนใน
ครอบครัว คุณแม่ที่มีอาการเวียนหัวบ่อยๆ ก็ดีขึ้น ทำาให้ดิฉัน
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไทยธรรมมากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ภ�ยในระยะเวล�ประม�ณ 3 เดือน น้ำ�หนักผมลดลงถึง 8.3 กิโลกรัม เหลือ 81.4 กิโลกรัม
จ�กที่เคยใส่เสื้อไซส์ XXL ตอนนี้ผมใส่เสื้อไซส์ L แล้วครับ
ผมมีปัญหาเรื่องอ้วนลงพุง ลองทำามาหลายวิธี เคยใช้
ยาลดน้าำ หนักมาหลายยีห่ อ้ หมดเงินไปเยอะมาก และใช้เวลานานมาก
ก็ไม่ค่อยได้ผล เป็นอะไรที่ท้อใจมาก จนได้มาคุยกับพี่สาว ซึ่งใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมฯ อยูแ่ ล้ว พีส่ าวเลยแนะนำาให้รจู้ กั กับ
คุณอัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ หรือโค้ชโต้ง และคุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล
หรือโค้ชนุกนิก ที่ได้มาตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผม ผลปรากฎว่า
ผมมีภาวะไขมันพอกตับ โค้ชโต้งแนะนำาให้รับประทานสมุนไพรจีน
ชาชง และสารอาหารเพือ่ การบำารุงตับ หลังจากรับประทาน น้าำ หนัก
ก็ลดลงมาประมาณ 2 กิโลกรัม ตอนนั้นน้ำาหนักผมอยู่ที่ 89.7
กิโลกรัม ผมอยากลดน้าำ หนักลงอีก จึงปรึกษาโค้ชโต้ง ซึง่ แนะนำาให้ลอง
ใช้สูตรลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท คืองดแป้ง และน้ำาตาล
ร่ ว มกั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารน้ำ า มั น ปลาชนิ ด กรดไขมั น
EPA เข้มข้น และน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น ผมชอบ
มากๆ ครับ เพราะไม่ตอ้ งอดอาหาร รับประทานได้ทง้ั วัน แถมน้าำ หนัก
ยังลดลงอีกด้วย น้ำาหนักผมก็ลดลงมาเรื่อยๆ ต่อมาผมรู้สึกอยาก
มีกล้ามตามประสาผูช้ าย โค้ชโต้งเลยแนะนำาให้รบั ประทานสารอาหาร
เพือ่ สมรรถนะของหนุม่ สาว เพือ่ สร้างกล้ามเนือ้ พร้อมออกกำาลังกาย

ควบคู่ไปด้วย ผลปรากฏว่า ภายในระยะเวลาประมาณ 3
เดือน น้ำาหนักผมลดลงถึง 8.3 กิโลกรัม เหลือ 81.4 กิโลกรัม
จากที่เคยใส่เสื้อไซส์ XXL ตอนนี้ผมใส่เสื้อไซส์ L แล้วครับ
เป็นสิ่งที่ภูมิใจมาก ต้องขอขอบคุณ โค้ชโต้ง โค้ชนิก และ
บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ความฝันผมเป็นจริง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ตุลาคม 2015
89.7 Kg.

ธันวาคม 2016
81.4 Kg.

คุณมงคลธร สังข์อ่อง

อายุ 34 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด กรุงเทพฯ

รับประท�นได้เพียง 2 เดือน รู้สึกว่�อ�ก�รดีขึ้นม�กๆ ไม่มีอ�ก�ร
คัดจมูกก่อนที่ฝนจะตก หรือเวล�ที่อ�ก�รเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว

คุณรัศมิร์ ดี จงอุดมชัยกิจ
อายุ 22 ปี อาชีพ พนักงานธนาคาร
จังหวัด นครสวรรค์

ดิฉันเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรง แพ้เกือบทุกอย่าง
แพ้แม้แต่ขนแมว ซึ่งจะทำาให้มีอาการตาบวมมาก แค่
เข้าใกล้แมวก็ไม่ได้ แพ้รุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล
เลยค่ะ ส่วนอาการแพ้อากาศ มักจะเป็นก่อนฝนตก
จะคัดจมูกมากๆ หรือถ้าอากาศเปลีย่ นแปลง ก็จะมีอาการ
เหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลา ดิฉนั พยายามดูเเลตัวเอง
โดยการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีแ่ พ้ และออกกำาลังกายสม่าำ เสมอ แต่
ก็ยงั มีอาการแพ้อยู่ คุณพ่อคุณแม่จงึ แนะนำาให้รบั ประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษทั ไทยธรรมฯ คือส�รสกัด
จากมะขามป้อม สารสกัดเบต้ากลูแคนเพื่อกระตุ้น
ภูมติ า้ นทาน และสารสกัดจากพลูคาวผสมสารสกัดจาก
ส้ม และมะนาว รับประทานได้เพียง 2 เดือน รู้สึกว่า
อาการดีขึ้นมากๆ จากที่ไม่กล้าเข้าใกล้แมวเลย ตอนนี้
ก็สามารถเล่นกับแมวได้ และไม่มีอาการคัดจมูกก่อนที่
ฝนจะตก หรือเวลาทีอ่ าการเปลีย่ นแปลงอีกแล้ว นอกจาก
ปัญหาเรื่องภูมิแพ้แล้ว ดิฉันยังมีอาการประจำาเดือน

มาไม่ปกติ และจะปวดท้องอย่างรุนแรงเวลามีประจำาเดือน ปวดจน
ทำาอะไรไม่ได้ ต้องนอนอยู่เฉยๆ เลยค่ะ ดิฉันจึงรับประทานส�รสกัด
เมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุน่ และสมุนไพรชะลอวัยตำารับไทยเพิม่ ผลปรากฏว่า หลังจาก
รับประทานไปได้ประมาณ 2 เดือน อาการปวดท้องประจำาเดือนก็
ดีขน้ึ อย่างรูส้ กึ ได้ จากทีเ่ คยปวดท้องอย่างรุนแรงก็ทเุ ลาลง ไม่ตอ้ งนอน
อยูก่ บั ทีเ่ ฉยๆ แล้ว และไม่ตอ้ งรับประทานยาแก้ปวดท้องเหมือนแต่กอ่ น
อีกเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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พฤศจิก�ยน 2016

พฤศจิก�ยน 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,637,645 บาท

ธันว�คม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,506,240 บาท

คุณปภัสสิริย์ วิเศษพันธ์พงศ์
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 390,090 บาท

ธันว�คม 2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 378,440 บาท

New Active
Recruit

2016

ธนัทพร แสงอรุณรัตน์
พฤศจิกายน 2016

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2016
มียอด New Active Recruit
จำานวน 16 ท่าน

ธันวาคม 2016

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำาเดือน ธันวาคม 2016
มียอด New Active Recruit
จำานวน 9 ท่าน
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แกรนด์ออสเตรเลีย 5

4

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำาสวอน แม่น้ำาสายหลักของเมือง
เพิรธ์ โชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ชน้ั เลิศที่ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซือ้ ช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ ไลฟ์
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้
กติก�ท่องเที่ยว
1.มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป
2.เก็บคะแนน 19 เดือน (กุมภาพันธ์ 2559 – สิงหาคม 2560) ท่องเทีย่ ว
ประมาณ ตุลาคม 2560
3.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 19 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน
และ คะแนนยอดกลุม่ ของลูกโกเมนชัน้ ที่ 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน
4.ต้องยืน่ ใบสมัคร Promotion ท่องเทีย่ วก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

กฏเกณฑ์ก�รคิดคะแนน
1.ผูส้ มัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 19 เดือน
รวมกัน 396,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำาคะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1
มาคำานวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่นทำาคะแนนได้ 40 % จากกติกา จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า 60 %
3.หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50 % ( คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,375,000 คะแนน ) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4.คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัวทีท่ าำ คะแนนเกิน 50 % ของกฎเกณฑ์ขอ้ 1 จะถูก
Roll Up ขึน้ ไปเป็นคะแนนท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีส่ มัครท่องเทีย่ วต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

ก้�วสู่ปีที่ 12
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
ก้าวไปด้วยกัน

Together we can

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม
กับเราสิคะ”

คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804
ID Line : modtanoy18

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659
ID Line : jutatip_ao
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ถึงเวล�น้ำ�ใจไทย
Thaidham.It’s Thai’s time.

มูลนิธิ ไทยคุณธรรม โดยบริษัท ไทยธรรมฯ ร่วมบริจ�คถุงยังชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้องช�วใต้ที่ประสบอุทกภัย พร้อมเป็นตัวกล�งในก�รรับบริจ�ค
สิ่งของจำ�เป็น ส่งไปยังศูนย์จำ�หน่�ยไทยธรรมภ�คใต้ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อกระจ�ย
คว�มช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป
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ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ประก�ศ

ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำากว่า
ราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่ thaidhamallianze@hotmail.com
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ทีพ่ นักงานฝ่ายขายของบริษทั ฯ ได้ทกุ คน บริษทั ฯ จะทำาการตรวจสอบ
สืบค้น โดยบริษัทฯ จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหาก
บริษทั ฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนัน้ จริง
บริษัทฯ จะกระทำาการ 3 ขั้นตอนคือ

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา
ไม่เป็นผล
3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษทั ฯ ทำาการตักเตือนด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม
และจริยธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ
ปนัดดา วิถีพัฒน์
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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ว�รส�รร�ย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก
เพศ

ชาย

หญิง หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................
เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำาระค่าสมัคร
ชำาระเป็นเงินสด
ชำาระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพระราม 9
เลขที่ 713-2-33215-5
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1 เลขที่ 265-1-22092-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำาการของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำาระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีชาำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
รบั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4.
ผลประโยชน์
ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
ซึ
ง
่
จะโอนเข้
าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วั
นทำาการถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่าำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
5.
สิ
ทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
เงื
อ
่
นไขการสมั
ครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
ถ
่
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1
ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่าำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2
ที
อ่ ยูส่ าำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
- สัง่ ซือ้ ต่าำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
า
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำา)
• สัง่ ซือ้ ต่าำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

ภาคเหนือ
• ลพบุรี
• สมุทรปราการ
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำาภู
• อำานาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำาปาง
• ลำาพูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำาแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

• ชลบุรี (อ.เมือง)
• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้

• กระบี่
• สุราษฎร์ธานี
• นราธิวาส
(อ.เกาะสมุย)
• ปัตตานี
• สุราษฎร์ธานี
• ตรัง
(อ.เมือง)
• พังงา
• ยะลา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายขาย

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว)
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋)
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฎิบตั กิ าร

(Executive Sales Manager)

(Sales Manager)

(Operation Manager)

โทร 086-367-7804

โทร 086-358-8052
ID Line : v_view555

โทร 093-956-2659

ID Line : modtanoy18
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