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พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับ
ในการทำ�ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ
TDA Healti Secret On Radio ดำ�เนินรายการโดย
พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ.อาริญา สาริกะภูติ
โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

FM 101 MHz. RR ONE
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.

หรือรับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ www.fm101talk.com

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่

http://www.youtube.com/healtisecret
เนื้อหาในรายการนี้ ไม่ ได้มีเจตนาจะอ้างสรรพคุณการใช้สารอาหาร เพื่อทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่มีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุน ถึงประโยชน์ ในแง่ของการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา บำ�บัดอาการของโรคต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องถูกวินิจฉัย และดูแลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
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2

@thaidhamhouse

Thaidham Allianze Fanpage

บ้ข อาง เนนี
้
รา

ไทยธรรมกับ
นวัตกรรมโลก
27 World
Innovation
Awards
2016 - 2019

ตั้งแต่ปี 2016 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้รับการชักชวนให้น�ำ ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด
ในงานนวัตกรรมโลก INTARG ทีป่ ระเทศโปแลนด์ ซึง่ เราได้รบั รางวัลนวัตกรรมโลกมาถึง 5
รางวัล จากการส่งผลิตภัณฑ์ประกวด 4 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GT Mac
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Be Drinks Gold ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง Pharma Care Silk Repair
และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ Peurra จากนั้นในปี 2017 เราได้ส่งผลิตภัณฑ์ประกวด
งานนวัตกรรมโลก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Prommi Pluz ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Max Slene ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง Hair Boost Lotion ในปี 2018 เราได้ส่ง
ผลิตภัณฑ์ประกวดงานนวัตกรรมโลก 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mane ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร Mulberry Fruit & Leaf
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ginger Extract
Plus  Curcumin  Extract  ผลิตภัณฑ์
ยาแผนโบราณ Valoxxy ผลิตภัณฑ์เวช
สำ�อาง Pharma Care Eyelash Grower
ในปี 2019 เราได้ส่งผลิตภัณฑ์ประกวด
งานนวัตกรรมโลก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TDA Coconut
Mix ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mctoxy
และผลิตภัณฑ์อาหาร Defini Snacks
ภายในระยะเวลา 4 ปี ไทยธรรม
ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลกถึง 27 รางวัล
จาก 17 ผลิตภัณฑ์ ในวาระ และโอกาส
ต่างๆ กัน ตามพันธกิจของเราที่มุ่งมั่น
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพให้ ดี ที่ สุ ด
เท่าที่เราจะสรรหา และคิดค้นมาได้
เพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน

ไทยธรรมยังคงก้าวต่อไป และ
พัฒนาบริษทั ฯ ในทุกด้านอย่างไม่หยุดยัง้
ขอให้พี่น้องไทยธรรมมั่นใจได้ว่า เราจะ
ไม่ทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลัง แต่เราจะ
ก้าวเดินไปด้วยกัน
ด้วยความจริงใจ
จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร
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บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ คว้า 4 เหรียญรางวัล จากการส่ง 3 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วม
ประกวด ในงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ITE 2019 ประเทศอังกฤษ

Mctoxy

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก จากไต้หวัน (WIIPA)
รางวัลเหรียญทอง สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก ITE London 2019

TDA Coconut Mix

รางวัลเหรียญทอง สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก ITE London 2019

Defini Snacks

รางวัลเหรียญเงิน สุดยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โลก ITE London 2019

Before

After

คุณกัญจรินทร์ แสงมรกต

อายุ 49 ปี จ.ปราจีนบุรี อาชีพเจ้าหน้าที่บัญชี

คิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ของตัวเองเหมือนกัน
ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากขนาดนี้ และยังทำ�ให้คนอื่นๆ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น และดูดีขึ้นได้ด้วย
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ดิฉันมีอาการอ่อนเพลีย
เวียนหัว หายใจไม่อิ่ม จะขับรถเดินทางไปไหน
ไม่ได้เลย จะเวียนหัวตลอดเลย ก็ไปพบแพทย์
มาหลายที่ แต่ยังเช็คไม่เจอว่าเป็นโรคอะไร จน
มี โ อกาสตรวจสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น กั บ คุ ณ ณั ฐ วี ณ์
จันทร์ดี หรือโค้ชนิม่ พบว่ามีอาการเลือดไปเลีย้ ง
สมองไม่พอ ไขมันเกาะที่หัวใจ ความยืดหยุ่น
หลอดเลือดไปเลีย้ งหัวใจต่�  
ำ เลือดสูบฉีดไปเลีย้ ง
หัวใจต่ำ�  และเลือดหนืด โค้ชนิ่มแนะนำ�ให้รับ
ประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุ่น น้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น และ
น้�ำ มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย หลังจาก
รับประทานได้ 1 เดือน ก็รสู้ กึ ว่าอาการดีขน้ึ มาก
จากที่เคยอ่อนเพลีย  เวียนหัว  หายใจไม่อิ่มก็
หายไป หลังจากรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน
อาการที่เคยเป็นก็หายเป็นปกติเลยค่ะ สามารถ
กลับมาทำ�งาน และขับรถได้ตามปกติแล้ว และ
คนรอบตัวต่างพากันทักว่าไปทำ�อะไรมา ทำ�ไม
ดูดีขึ้น   ก็เลยเริ่มแนะนำ�ให้คนรอบข้างที่ป่วย
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ผิวพรรณหมองคล้� 
ำ และอ้วน ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมด้วย ปรากฏว่า ทุกคนดีขน้ึ หมดเลย
ค่ะ สุขภาพดีขน้ึ ผิวดีขน้ึ น้�ำ หนักลดลง ทุกวันนี้
ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกเดือน  และทำ�ให้มีรายได้
จากการดูแลสมาชิกด้วยค่ะ ทุกวันนีม้ แี ต่คนบอกว่า
ดิฉันดูสวยขึ้น ทำ�ให้คิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์
ของตัวเองเหมือนกันที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไป
ได้มากขนาดนี้ และยังทำ�ให้คนอื่นๆ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น และดูดีขึ้นได้ด้วย อยากให้
ทุกคนลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมดูนะคะ
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมคุณภาพจริงๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้

ดิฉันยังคงเดินหน้าทำ�ต่อไป
เพื่อความสำ�เร็จสู่ต�ำ แหน่ง
เพชรบริหาร ที่จะมอบอิสรภาพ
ด้านเวลา และฐานรายได้
ที่มั่นคงให้กับดิฉัน

สวัสดีคะ่ ดิฉนั ชือ่ สุพชั รางศ์ ธรรมธานินทร์  
หรือโค้ชก้อย    ศูนย์ย่อยไทยธรรมนครปฐม
ก่อนหน้านี้ ดิฉนั ประสบปัญหาสุขภาพ ป่วยแบบ
ไม่มีสาเหตุ ทำ�ได้แค่รักษาตามอาการเรื่อยมา
จนวันหนึ่ง มีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของไทยธรรม เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่
เป็นอยู่ จนอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ รู้สึก
ประทับใจมากค่ะ    จึงเริม่ ดูแลตัวเองเกีย่ วกับ
เรื่องความสวยความงามด้วย
เพียงแค่ใช้
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมอย่างต่อเนื่อง และเลือก
ผลิตภัณฑ์ให้ถูกจุด  ตรงประเด็น  เพียงแค่นี้
น้�ำ หนักก็ลดลง  หุน่ ดีขน้ึ ผิวพรรณก็ดสู วยสดใส
ขึ้นมากเลยค่ะ   ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ
ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันอยากแบ่งปัน
เรือ่ งราวผลิตภัณฑ์ดๆี   ของไทยธรรม  ให้คนที่
รักสุขภาพ และคนที่ต้องการลดน้ำ�หนักแบบ
ถูกวิธีให้ได้รู้จักด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็น
นักธุรกิจไทยธรรมค่ะ

และก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ   ที่ตัดสินใจก้าว
เข้ามาเป็นนักธุรกิจไทยธรรม เพราะไทยธรรม
แตกต่างจากที่อื่นที่เคยได้ท�ำ มา   ทำ�ให้เชื่อว่า
คำ�ว่า “มากกว่าทีม คือครอบครัว” เป็นเรือ่ งจริง
ที่เราสัมผัสได้จากธุรกิจไทยธรรม ที่นี่สอนให้
คิดบวก มีสติ และมีเหตุผลเสมอ คิดมาตลอดว่า
ตัวเองโชคดีที่ได้มาอยูจ่ ดุ นี้ เพราะเป็นธุรกิจทีเ่ รา
ได้ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย ดิฉัน
เริ่มต้นจากซื้อกินซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ ก็ได้ส่วนลด
คืนกลับตามระบบเลยค่ะ เหมือนได้ดแู ลสุขภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมแบบฟรีๆ ไปเลย
และด้วยความตั้งใจของตัวดิฉันเอง  การได้รับ
ความสนับสนุนจากทีมงาน    ระบบที่พัฒนา
ตลอดเวลาของบริษทั ฯ  ทัง้ ในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ รวมทั้งระบบขนส่งที่รวดเร็ว
สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า ทำ�ให้
เรายิง่ ทำ�งานได้งา่ ยขึน้ ในการแนะนำ�ให้คนอืน่ ๆ
ได้ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ไทยธรรม และ
ดิฉันยังคงเดินหน้าทำ�ต่อไป  เพื่อความสำ�เร็จ
สู่ต�ำ แหน่งเพชรบริหาร    ที่จะมอบอิสรภาพ
ด้านเวลา และฐานรายได้ที่มั่นคงให้กับดิฉัน
และเพื่อให้ดิฉันสามารถส่งต่อความโชคดี  ที่
ได้เป็นนักธุรกิจไทยธรรมให้กบั ผูค้ นอีกมากมาย
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TDA
COCONUT MIX

ผอม ให้พลังงาน
บำ�รุงสมอง
สมองของมนุษย์เราประกอบด้วย
ไขมันถึง 60% วงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
ได้เรียนรูแ้ ล้วว่า   ไขมันเป็นสารอาหารทีม่ ี
ความสำ�คัญอย่างยิ่ง ต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งาน และสุขภาพของสมอง ในเซลล์
ทุกเซลล์ของเราจะมีอวัยวะเล็กๆ ภายในเซลล์
ที่ชื่อว่า ไมโตคอนเดียร ทำ�หน้าที่เป็นโรงงาน
ผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ใ นรู ป ของโมเลกุ ล
ทางเคมี ทีเ่ รียกว่า ATP ไมโตคอนเดียรในเซลล์
ของแต่ละอวัยวะ มีจ�ำ นวนไม่เท่ากัน อวัยวะใด
ที่ต้องใช้พลังงานสูง และมีกิจกรรมในเซลล์
มาก จะมีปริมาณไมโตคอนเดียรเป็นจำ�นวน
มาก เช่น สมอง หัวใจ ตับ ไต และผิวหนัง
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ไมโตคอนเดียรมี DNA ของตัวเอง หรือ
มียีนส์ของตัวเอง เปรียบได้ว่า ไมโตคอนเดียรมี
สมองของตัวมันเอง ซึ่งไม่ถูกควบคุมโดย DNA
ในนิวเคลียสของเรา DNA ของไมโตคอนเดียร
ทำ�หน้าทีค่ วบคุมการแบ่งเซลล์เพือ่ ซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอ และทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลไม่ให้เซลล์ของเรา
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง และยังทำ�หน้าที่
สำ�คัญต่างๆ อีกมากมาย
การเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงาน
ให้เซลล์ใช้       เกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของ
ไมโตคอนเดียร ทันทีที่มีการเผาผลาญสารอาหาร
เพื่อพลังงาน  จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้น  ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการหายใจ หรือขบวนการ
เผาผลาญระดับเซลล์นน่ั เอง เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ซลล์ใช้
น้�ำ ตาลเป็นแหล่งผลิตพลังงาน จะเกิดอนุมลู อิสระขึน้
เป็นจำ�นวนมาก อนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ จะทำ�ลายยีนส์
หรือ DNA ของไมโตคอนเดียร ทำ�ให้ไมโตคอนเดียร
เสือ่ มสภาพไป  ไม่อาจผลิตพลังงานได้มากเท่าเดิม
อวัยวะนัน้ ๆ ก็จะเสือ่ มสภาพไป ไม่อาจทำ�งานได้ดี
เท่าเดิม แต่เมือ่ ใดทีเ่ ซลล์ใช้ไขมัน หรือสารคีโตน
เป็นแหล่งพลังงานหลัก ปริมาณอนุมูลอิสระที่
เกิดขึ้นในขบวนการผลิตพลังงานจะเกิดน้อยกว่า
การใช้น�ำ้ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักมาก กล่าวได้วา่
การใช้ไขมัน หรือสารคีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลัก
มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวดต่อสุขภาพของอวัยวะ
ทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อวัยวะที่
ต้องใช้พลังงานสูง อย่างเช่น สมอง และหัวใจ
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น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น และกรดไขมันสายกลางจาก
น้ำ�มันมะพร้าว ตัวช่วยคีโต

น้�ำ มันมะพร้าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ด่ี ใี นทางการแพทย์มากมาย ตัง้ แต่มฤี ทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ โรค
ตั้งแต่ไวรัส ไปจนถึงแบคทีเรีย และโปรโตซัว 50% ของไขมันในน้ำ�มันมะพร้าว คือ
กรดลอริค (Lauric Acid) ซึง่ เมือ่ เรารับประทานเข้าไป ร่างกายของเราจะเปลีย่ นกรดลอริค
ให้กลายเป็นโมโนลอริน (Monolaurin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการทำ�ลายเชื้อโรคหลายชนิด เช่น
HIV ไวรัส และเชื้อไวรัสที่ท�ำ ให้เกิดโรคเริม และงูสวัสดิ์ (Herpes Virus) เชื้อไวรัสที่
ทำ�ให้เกิดไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) โรคไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคหัด เชื้อแบคทีเรียชนิด
Gram-Negative และเชื้อโปรโตซัว

กรดไขมันสายกลางจากน้�ำ มันมะพร้าว
(Medium Chain Triglyceride)

เป็นการคัดเฉพาะโมเลกุลของกรดไขมันสายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว ที่มีโมเลกุลของ
คาร์บอนอะตอมอยูร่ ะหว่าง C8 (Caprylic Acid) -C10 (Capric Acid) สามารถดูดซึม
ผ่านลำ�ไส้เล็กไปยังตับ และจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสารคีโตนอย่างรวดเร็วภายในตับ
สารคีโตนที่ตับสร้างขึ้น จะถูกปล่อยออกจากตับ ไปยังกระแสเลือด ผ่านเข้าไปในเซลล์
ทุกเซลล์ และผ่านเยื่อหุ้มสมอง ไปให้พลังงานกับเซลล์สมองในทันที โดยที่เกิดปริมาณ
อนุมูลอิสระน้อยมาก ต่างจากการที่สมองใช้น�้ำ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลัก
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กรดไขมันสายกลาง ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ Caprylic Acid (C8) เป็นชนิดที่
เปลี่ยนเป็นสารคีโตนได้เร็วที่สุด เราสามารถใส่กรดไขมัน
สายกลางลงในอาหาร และเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น กาแฟ หรือ
ชา ซึง่ เป็นการให้พลังงานกับเซลล์ตา่ งๆ ในทันที  โดยเฉพาะ
เซลล์สมอง และเซลล์หัวใจ และยังทำ�ให้รสชาติของกาแฟ
หรือชา อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมขึ้นด้วย
References :
1. M-P. St-Onge; P.J.H. Jones (2003). “Greater
rise in fat oxidation with medium-chain triglyceride consumption relative to long-chain triglyceride
is associated with lower initial body weight and
greater loss of subcutaneous adipose tissue”. International Journal of Obesity. 27 (12): 1565–1571
2. St-Onge, MP; Jones, PJ (2002). “Physiological effects of medium-chain triglycerides: potential
agents in the prevention of obesity”. The Journal
of Nutrition. 132 (3): 329–332.
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ตัวช่วยการอดอาหาร
แบบไทยธรรม
Keto Fasting

เป็นการผสมผสานการรับประทานอาหาร
แบบคีโตเจนิค ไดเอท ร่วมกับการอด
อาหารเป็นช่วงๆ ที่เรียกว่า IF หรือ
Intermitten Fasting เพื่อให้ร่างกาย
เปลี่ ย นการใช้ แ หล่ ง พลั ง งานจากแป้ ง
และน้�ำ ตาลเป็นแหล่งพลังงานหลัก มาใช้
ไขมั น ที่ ส ะสมรวมทั้ งไขมั น จากอาหาร
เป็นแหล่งพลังงานหลัก
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ประโยชน์ของการอดอาหารเป็นช่วงๆ (16-18 ชั่วโมงต่อวัน)

ทำ�ให้ร่างกายมีการนำ�แป้งที่สะสมในตับ และในกล้ามเนื้อมาใช้ และมีการเผาผลาญ
ไขมันสะสม  รวมทั้งการอดอาหารจะทำ�ให้เซลล์ร่างกายมีการกำ�จัดขยะภายในเซลล์
ที่เรียกว่า ออโตฟาจี้ (Autophagy) ทำ�ให้ในเซลล์มีการซ่อมแซมไมโตคอนเดียรที่
สึกหรอ และทำ�ให้สมองมีการกระตุ้นการสร้างโปรตีนเพื่อการซ่อมแซมสมองใหม่
(BDNF-Brain Derive Neurotrophic Factor)
สารพิษในร่างกายส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ในส่วนที่เป็นไขมันของร่างกาย ดังนั้น
เมื่อมีการสลายไขมัน จะมีสารพิษปริมาณหนึ่ง ที่เคยสะสมอยู่ในเซลล์ไขมัน กลับสู่
กระแสเลือด ดังนั้นในการทำ�โปรแกรม KetoFasting จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การล้างพิษไปด้วย และมีการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระในขณะเดียวกัน
ในช่วงเวลาของการอดอาหารเป็นช่วงๆ (Intermitten Fasting) 16-18 ชัว่ โมง/วัน
ท่านยังสามารถดื่มเครื่องดื่มต่างๆ ในช่วง Fasting ได้ แต่ต้องเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มี
คาร์โบไฮเดรต และยังต้องรับประทานสารต้านอนุมลู อิสระ และกลูตา้ ไธโอนทีเ่ พียงพอ
เพือ่ ช่วยในการกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย เนือ่ งจากในการเผาไขมันสะสม จะมีสารพิษ
ถูกปล่อยออกสูก่ ระแสเลือดในปริมาณมาก ก่อนจะถูกนำ�ไปกำ�จัดออกทีต่ บั และขับถ่าย
ออกทางอุจจาระ ปัสสาวะ เหงือ่ และลมหายใจในทีส่ ดุ
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Thaidham Keto Fast

ตัวช่วยการอดอาหารในแบบของไทยธรรม

TDA Coconut Mix

ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน
และการเข้าสู่ภาวะคีโตซิส
(การใช้ไขมันเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก) ให้เร็วขึ้น

Defini Gluta

Defini
กำ�จัดสารพิษ ต้านอนุมลู อิสระ Green Tea
กระตุ้นการสร้างโปรตีน เพื่อ
ซ่อมสร้างเซลล์สมองใหม่
(BDNF)

กำ�จัดสารพิษ
ต้านอนุมูลอิสระ

Ob Tea

Leva

TDA Coconut Mix
Gold Medal
ITE London 2019

Defini
Matcha Delite
กำ�จัดสารพิษ
ต้านอนุมูลอิสระ
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กำ�จัดสารพิษจากตับ
ไต ล้างพิษตับ

กำ�จัดสารพิษ
ล้างพิษตับ
ลดไขมันเกาะตับ

Thaidham Keto Fast

ตัวช่วยการอดอาหารในแบบของไทยธรรม

GT Mac

กำ�จัดสารพิษ ล้างพิษตับ

Bedrinks Gold

GT Mac
1. EUROINVENT
Medal INTARG 2016
2. Gold Medal INTARG 2016
3. Silver Medal Brussels
Innova 2016

Grape Seed Extract
Plus Turmeric

ล้างพิษตับ ต้านอนุมลู อิสระ
กระตุ้นการสร้างโปรตีน เพื่อ
ซ่อมสร้างเซลล์สมองใหม่
(BDNF)

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว
ทำ�ให้ผิวตึง กระชับ

Max Slene

Be Drinks Gold
1. Silver Medal INTARG 2016
2. Silver Medal Brussels
Innova 2016
3. Silver Medal Budiuzor
Innova 2017

กำ�จัดสารพิษ กำ�จัด
กัมมันตรังสีตกค้าง
ต้านอนุมูลอิสระ

Valoxxy

กำ�จัดสารพิษ กำ�จัดสารตกค้าง
จากยาปราบศัตรูพชื ยาเคมี
ยาฆ่าแมลง

Max Slene
1. Silver Medal
Budiuzor Innova 2017
2. Gold Medal
of Taiwan ITE 2019
2. Gold Medal
ITE London 2019

Valoxxy
1. Gold Medal
Budiuzor
Innova 2018
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ซ่อมข้อเข่า ด้วย
ที่รัดเข่าแม่เหล็กไวทอป
เพราะการปวดเข่า
เป็นเรื่องสำ�คัญ
โรคข้อเข่าเสื่อม

เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำ�หน้าที่ปกป้อง
และดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่ามีการสึกหรอ
และเสื่อมสภาพลง หากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็น
พื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเสียดสีกันเอง ทำ�ให้
เกิดการอักเสบ และมีอาการปวด เข่าเสือ่ มอาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ  ได้  เช่น  ข้ออักเสบรูมาตอยด์   เมื่อ
ข้ออักเสบอยู่บ่อยๆ   ก็อาจจะทำ�ให้ข้อเสื่อม สึกได้
เร็วขึ้น หรืออาจเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุมาก่อน จน
กระดูกหัก ทำ�ให้แนวแกนขาเปลีย่ นไป อาจเป็นกระดูก
หน้าแข้ง กระดูกต้นขาหัก หรือกระดูกตรงเข่าหัก
ทำ�ให้การรับแรงเปลี่ยนไปเกิดเสื่อมสึกได้ หรืออาจ
เกิดจากฝ่าเท้า อุ้งเท้าผิดปกติ ทำ�ให้การรับน้ำ�หนัก
ของเข่าผิดปกติ เข่าจะเริ่มเจ็บ และเสื่อมได้
สารอาหารทีม่ งี านวิจยั ในเรือ่ งข้อต่อ และกระดูก
มีน้ำ�มันผลกุหลาบ คอลลาเจน สารสกัดจากข้อต่อ
กระดูกอ่อนปลาฉลาม และน้ำ�มันปลาที่มีกรดไขมัน
โอเมก้า-3 ชนิด EPA สูง ซึ่งลดอาการอักเสบได้
เป็นอย่างดี
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ในทางพลังงานบำ�บัด การให้ข้อเข่าที่
บาดเจ็บได้สมั ผัสกับคลืน่ ฟาร์ อินฟราเรด ซึง่ เป็น
รังสีแห่งการรักษา ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนโลหิต
และกระตุ้นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่างกาย เป็นการรักษาแบบองค์รวมอีกทางหนึง่
รวมถึงการใช้พลังงานแม่เหล็กในการบำ�บัด
การบาดเจ็บ อักเสบ และสึกหรอในบริเวณ
ข้อเข่า
แม่เหล็กในทางการแพทย์  ให้ผลในการ
กระตุ้ น การไหลเวี ย นเลื อ ดในเส้ น เลื อ ดฝอย
เล็กๆ ให้พลังงานแก่เซลล์ เพือ่ ให้เซลล์ซอ่ มแซม
ตัวเอง ทั้งเซลล์เนื้อเยื่อ ข้อต่อ กระดูก และ
กระดูกอ่อน  ลดอักเสบ  และลดบวม พลัง
แม่เหล็กเฉพาะที่ (Static Magnet) ให้ผลใน
การลดปวด ขนาดของแม่เหล็กเพื่อการบำ�บัด
เริม่ ต้นที่ 200 เกาส์ (Gauss) ในขณะทีท่ ร่ี ดั เข่า
แม่เหล็กไวทอป ซึง่ ประกอบด้วยเส้นใย MBF®
และแม่เหล็กจำ�นวน 16 ชิ้น ความแรงชิ้นละ
2,200 เกาส์ รวมเป็นความแรงของแม่เหล็ก
35,200 เกาส์ ซึ่งเป็นความแรงที่พอเพียง
สำ�หรับการบำ�บัด
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แชมพูเพื่อ
ผมนุ่มสลวย

Soft & Smooth Shampoo แชมพูปรับสภาพผม
สำ�หรับทุกสภาพเส้นผม โดยเฉพาะผมที่แห้ง เสีย จาก
น้ำ�ยาเคมี แสงแดด มลภาวะ และผมที่ขาดการบำ�รุง แก้
ปัญหาผมพันกันระหว่างการสระ และการหวี ทำ�ให้ผม
ทิ้งตัว นุ่มสลวยหลังการสระ ส่วนผสมจากสารสกัด
ธรรมชาติ จากดอกอัญชัญ ว่านหางจระเข้ และเมล็ด
มะรุม
18

ดอกอัญชัน : กระตุ้นการงอกใหม่
ของเส้นผม ป้องกันผมร่วง ลด
การเกิดผมหงอก ต้านอนุมูลอิสระ
กระตุ้ น การไหลเวี ย นโลหิ ต บริ เ วณ
หนังศีรษะ
ว่านหางจระเข้ : ว่านหางจระเข้มเี อนไซม์ ชือ่ โปรตีโอไลติค เอนไซม์
(Proteolytic Enzymes) ซึ่งทำ�หน้าที่กำ�จัดเซลล์ที่ตายแล้วบน
หนังศีรษะ ว่านหางจระเข้ยังมีฤทธิ์ช่วยปรับสภาพเส้นผม ทำ�ให้
เส้นผมเรียบ ไม่พันกัน ไม่ชี้ฟู และเปล่งประกายเงางาม กระตุ้น
การงอกใหม่ของเส้นผม ป้องกันหนังศีรษะคัน และอักเสบ   ลด
การเกิดรังแค ป้องกันผมขาด และแตกปลายง่าย
เมล็ดมะรุม : มีสารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินที่ช่วย
บำ�รุงเส้นผม  และหนังศีรษะ  ป้องกันผมร่วง  กระตุ้น
การงอกใหม่ของเส้นผม แร่ธาตุสังกะสีในเมล็ดมะรุมช่วย
ซ่อมแซมหนังศีรษะ และเซลล์รากผมที่เสียหาย สารสกัด
จากเมล็ดมะรุมถูกดูดซึมผ่านหนังศีรษะ ไปถึงรากผมได้
โดยง่าย และสามารถใช้บำ�รุงผม และหนังศีรษะ ได้ทั้ง
เด็ก และผู้ใหญ่
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โดยเฉพาะ
หมอนกายภาพไวทอป
หลังจากใช้ ไปเพียงคืนเดียว
รู้สึกว่าสบายตัวมาก
ผ่อนคลาย และหลับยาว
ตลอดคืนเลยค่ะ

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
อายุ 38 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด นครราชสีมา

    ก่อนหน้าทีจ่ ะได้รจู้ กั กับไทยธรรม  จะเป็นคนทีม่ อี าการปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัวเสมอ
เพราะต้องยกของหนัก และทำ�งานแบบใช้แรงอยูบ่ อ่ ยๆ อาการรุนแรงจนต้องรับประทาน
ยาคลายกล้ามเนื้ออยู่เป็นประจำ�  แทบจะเรียกได้ว่าเป็นยาประจำ�ตัวเลยทีเดียว  และ
ยังต้องไปร้านนวด  เพื่อนวดจับเส้นทุกอาทิตย์  นวดบ่อยจนใครๆ ต่างพากันทักว่าอายุ
แค่น  
ี้ ทำ�ไมมีอาการปวดเมื่อยมากขนาดนี้   จนกระทั่งมีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะ MBF  จากไวทอป  มีหมอนกายภาพไวทอป ผ้าห่มไวทอป ที่ปิดตา
ไวทอป ที่รัดข้อมือไวทอป และถุงเท้าไวทอป ใส่นอนแบบนี้เป็นประจำ�ตลอดเลยค่ะ
รูส้ กึ ประทับใจมากๆ โดยเฉพาะหมอนกายภาพไวทอป หลังจากใช้ไปเพียงคืนเดียวรูส้ กึ ว่า
สบายตัวมาก  ผ่อนคลาย  และหลับยาวตลอดคืนเลยค่ะ  ตอนนีข้ าดไม่ได้เลยค่ะ ไปไหน
ก็จะเอาไปด้วยตลอด ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีสินค้าคุณภาพดี ที่ทำ�ให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้นแบบเห็นผลชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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Before

After

คุณแฉล้ม ไกรบำ�รุง

อายุ 52 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด พัทลุง

รับประทาน
ต่อเนื่องมาประมาณ
9 เดือน มีแต่คนทักค่ะ
ว่าฝ้าจางลงไปมาก

ดิฉนั เป็นสมาชิกไทยธรรมอยูแ่ ล้วทัง้ ครอบครัว แต่จะใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
เพือ่ ดูแลสุขภาพเป็นหลัก จนเมือ่ ประมาณช่วง 4 ปีทผ่ี า่ นมา ดิฉนั ประสบปัญหาผิวพรรณ
คือมีฝา้ ขึน้ ทีใ่ บหน้า ซึง่ คิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่ะ ฝ้าขึน้ อย่างรวดเร็วมาก
และยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆ ด้วยค่ะ ตอนนั้นดิฉันไม่อยากออกไปไหนเลย เครียดมาก มีแต่
คนทักเรื่องฝ้า เพราะเป็นเยอะ และเห็นชัดเจน ใช้ครีมต่างๆ ตามที่โฆษณาก็ไม่ดีขึ้น
เลยค่ะ กลับแย่ลงไปอีก เพราะไปใช้ครีมที่ผสมสารปรอท หน้าดำ�กว่าเดิมอีกค่ะ ดิฉัน
จึงตัดสินใจโทรปรึกษากับพนักงานของบริษัท ไทยธรรมฯ โดยตรง และได้รับคำ�แนะนำ�
ให้ดื่มสมุนไพรจีนเพื่อการบำ�รุงร่างกายทุกเช้า   และรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศควบคู่ไปด้วย ผ่านไปประมาณ 6 เดือน ก็เริ่มรู้สึกว่า
แต่งหน้าง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าฝ้าจางลงจริงไหม จนรับประทาน
ต่อเนื่องมาประมาณ 9 เดือน มีแต่คนทักค่ะ ว่าฝ้าจางลงไปมาก ดิฉันเลยลองเอารูป
เมื่อก่อนกับปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันดู ดีใจที่สุดเลยค่ะ เห็นผลชัดเจนเลยค่ะ ว่าฝ้า
หายไปแล้วจริงๆ ค่ะ  

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ภายใน 2 เดือน
ดิฉันสามารถ
ลดน้ำ�หนักได้ถึง
7 กิโลกรัม

Before

After

คุณมนทิรา บุญธรรมเจริญ
อายุ 43 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ปราจีนบุรี

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวเกินมาตรฐานค่ะ พยายามลดน้�ำ หนักมาตลอด ตอนนัน้
น้ำ�หนักอยู่ที่ 60 กิโลกรัมค่ะ  นอกจากจะอึดอัดตัวแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วย
ไม่สบายบ่อย นอนไม่ค่อยหลับ เคยไปตรวจสุขภาพ พบว่ามีไขมันพอกตับด้วยค่ะ จนมี
โอกาสรูจ้ กั โค้ชเอิรธ์ คุณนเรศ จันทราพัฒนะ และโค้ชปุก๊ คุณมินทร์ลดา ฮกชุน ทีแ่ นะนำ�
ให้ดฉิ นั ลดน้�ำ หนักด้วยสูตรคีโตเจนิค ไดเอทแบบไทยธรรม ควบคูก่ บั การรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร  โดยงดแป้ง  งดน้ำ�ตาล  และดื่มกรดไขมันสายกลางจากน้ำ�มันมะพร้าว
ในตอนเช้า และรับประทานสารอาหารกระตุน้ การสร้างโกรท ฮอร์โมนชนิดชงดืม่ รสโกโก้
แทนมื้ออาหาร หรือตอนหิว และดื่มสมุนไพรจีนชาชง เพื่อการล้างพิษ และช่วยระบาย
ระหว่างวัน ส่วนก่อนนอนให้รับประทานสารอาหารบำ�รุง และล้างพิษตับ ซึ่งตอนแรก
ทีไ่ ด้ยนิ ก็สงสัยว่าจะสามารถลดน้�ำ หนักได้จริงหรือ แต่ดว้ ยความเชือ่ มัน่ ในโค้ช ก็เลยลองทำ�ดู
น้ำ�หนักก็ลดลงเรื่อยๆ ค่ะ  ภายใน 2 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ำ�หนักได้ถึง 7 กิโลกรัม
จากเดิม  58  กิโลกรัม  ลดลงเหลือ  51  กิโลกรัมค่ะ รู้สึกได้ถึงความความเปลี่ยนแปลง
เลยค่ะ สัดส่วนก็ดีขึ้น พร้อมๆ กับสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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Before

After

คุณสุกัญญา สีหาบุตร

อายุ 60 ปี อาชีพ นวดแผนโบราณ
จังหวัด ปราจีนบุรี

รับประทานก่อนนอน
เพียงแค่ 2 เม็ด
ตื่นเช้ามาการขับถ่าย
ดีมาก

ดิฉันมีปัญหาระบบขับถ่าย เป็นมานานกว่า  5 ปี  ต้องรับประทานยาช่วยขับถ่าย
ทุกวัน และเพิม่ จำ�นวนเม็ดขึน้ เรือ่ ยๆ จนมากถึง 8 เม็ดต่อวัน และวันไหนทีไ่ ม่รบั ประทาน
ยา ก็จะไม่ถ่าย ซึ่งจะทำ�ให้อึดอัดมาก ท้องจะป่อง และบางวันถึงขนาดต้องสวนทวาร
ซึ่งทรมานมากๆ  เลยค่ะ  จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องอ๊อด
คุณกัญจรินทร์ แสงมรกต ผ่านทางเฟสบุ๊ค น้องผอมลง และดูดีขึ้นมาก เลยโทรไป
สอบถามดู ว่าน้องไปทำ�อะไรมา เพราะว่าเมื่อก่อนน้องป่วย และอ้วนมาก ผิวพรรณก็
ดูแห้งกร้าน  น้องอ๊อดเลยแนะนำ�ให้สมัครสมาชิก  และให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม  มีสารสกัดจากสมอไทย และผลส้มแขก  เพื่อดูแลปัญหา
เรือ่ งระบบขับถ่าย  ผลปรากฏว่า  หลังจากรับประทานไปเพียง  7  วัน  รูส้ กึ ประทับใจ
มากค่ะ เพราะรับประทานก่อนนอนเพียงแค่ 2 เม็ด  ตื่นเช้ามาการขับถ่ายดีมาก ดิฉัน
จึงเพิม่ สารอาหารบำ�รุง และล้างพิษตับ สมุนไพรจีนชาชงเพือ่ การล้างพิษ ช่วยระบาย
และสารสกัดจากพรีไบโอติค และโพรไบโอติค ผ่านไปเพียง 1 เดือน อาการท้องผูก
หายไปเลยค่ะ จากที่เคยไม่ถ่ายนานถึง 5 วันรู้สึกว่าตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากค่ะ ผิวพรรณ
ก็ดีขึ้น หุ่นก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ทำ�งานแล้วไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน นอนหลับดีขึ้นด้วยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ค่าไขมันลดลง
อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ค่าโคเลสเตอรอล จากเดิม 327
ลดลงเหลือ 259 และ
ค่าไตรกลีเซอไรด์ จากเดิม 305
ลดลงเหลือ 139 ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติแล้ว

คุณสมฤทัย ชำ�นาญพืช
อายุ 55 ปี อาชีพ ทำ�สวนผลไม้
จังหวัด จันทบุรี

ดิฉนั มีปญ
ั หาสุขภาพ เป็นโรคไขมันในเลือดสูง มานานกว่า  2-3 ปี  ได้ไปพบแพทย์
ตามนัดตลอดทุกๆ 3 เดือน ตรวจพบว่าค่าไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นตลอดเลยค่ะ จาก
100 กว่า  เป็น 200 และล่าสุดค่าโคเลสเตอรอล ขึ้นเป็น 327 และค่าไตรกลีเซอไรด์
สูงถึง 305 เลยค่ะ ซึ่งดิฉันก็รับประทานยาลดไขมันตามแพทย์สั่งตลอด แต่ค่าต่างๆ ก็
ไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร เพราะเป็นคน
ชอบรับประทานอาหารทะเล ชอบหมูสามชั้นทอด จนได้มารู้จักกับไทยธรรมจากการ
แนะนำ�ของโค้ชนิ คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมจันทบุรี ซึ่งแนะนำ�ให้
ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม มีสารสกัดจากถั่วหมักเพื่อช่วย
ในการล้างหลอดเลือด และน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นพร้อมกับ
แนะนำ�วิธีในการดูแลตัวเองที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะ รับประทานต่อเนื่องตลอด 1 เดือน
ก็ถงึ กำ�หนดทีต่ อ้ งไปพบแพทย์ตามนัด ผลปรากฏว่า ค่าไขมันลดลงอย่างไม่นา่ เชือ่ เลยค่ะ
ค่าโคเลสเตอรอล จากเดิม 327  ลดลงเหลือ 259 และค่าไตรกลีเซอไรด์ จากเดิม 305
ลดลงเหลือ 139 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว พอไขมันลดลง หุ่นก็ดีขึ้นด้วยค่ะ รู้สึกดี
ใจมากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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คุณณาดีญา หาญจิตร

อายุ 52 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จังหวัด ระนอง

รับประทานต่อเนื่อง
5-6 เดือน ก็ ไม่ต้อง
รับประทานยาแก้แพ้แล้วค่ะ
สุขภาพดีขึ้น หายจากโรค

ดิฉนั เป็นโรคประจำ�ตัวคือเป็นภูมแิ พ้มาตัง้ แต่อายุ 40 ปี ทรมานมากค่ะ รักษาเท่าไหร่
ก็ไม่หาย ต้องพกยาแก้แพ้ตลอดเวลา ดิฉันแพ้หลายอย่าง ทั้งกลิ่นพริก กลิ่นผงซักฟอก
หรือแม้แต่อากาศเย็นๆ ก็แพ้ อาการที่เป็น คือจะคันลิ้น คันเพดานปาก มักเป็นบ่อย
เมื่ออากาศหนาว หรือรู้สึกเย็นๆ ที่ผิวหนัง ยิ่งตอนกลางคืน จะคันทั้งคืน นอนห้องแอร์
ก็ไม่ได้ ก็พยายามดูแลตัวเองตลอด เคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยีห่ อ้
อาการก็ไม่ดขี น้ึ จนกระทัง่ ได้มารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม เริม่ จาก
สารสกัดจากมะขามป้อม และสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ
รับประทานแล้วประทับใจมากค่ะ   อาการดีขึ้นมาก   รู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากค่ะ
รับประทานต่อเนื่อง 5-6 เดือน ก็ไม่ต้องรับประทานยาแก้แพ้แล้วค่ะ สุขภาพดีขึ้น หาย
จากโรค  รู้สึกว่าตอนนี้เรื่องป่วยคือเรื่องไกลตัวมาก  เพราะดิฉันคอยหมั่นสังเกตตัวเอง
ตลอดเวลา  มีไทยธรรมหมดห่วงเรื่องสุขภาพได้เลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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สติกเกอร์ ไลน์
“Ple Jarunee”

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!
ที่ Line Sticker Shop
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2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�เดือน

คุณพลศิลป์ ปัญญาภิวัฒน์ภัสร

คุณสมร เอติรัตนะ

คุณศรีวิสา บุญพรหม

คุณจริยา ลิ้มพิมพ์เพราะ

คุณวราภรณ์ คำ�พะทา

คุณกรองทิพย์ ทองธรรมชาติ

คุณสัณฐิติ ไกรนรา

คุณสาย บุญจ้อย

คุณธีรวรรณ ภู่พิพัฒน์

คุณตรีรัตน์ จิตเขม้น

คุณธนพร ธำ�รงลักษณ์

MS. VONG SO

คุณณัฏฐพร มั่นไทรทอง

คุณอารยา แดงแสง

MS. CHHOM MOEURN

คุณนันทวรรณ โฉมฉลวย

คุณบังอร แสงมรกรต

กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
ผู้ที่ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับรางวัล
เสื้อกล้ามไวทอป

ขึ้นตำ�แหน่งโกเมนได้รับเสื้อกล้ามไวทอป

มูลค่า 3,300 บาท ฟรี!
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คุณพงษภัทร สังข์อ่อง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

2019

ผู้ที่ได้รับรางวัล

คุณพีระพัชร์ ภูษณชาคร
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณภัทรพงศ์ พัฒนนิกร
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณจันทิมาลย์ กาญจนศร
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณรัดเกล้า พันธุ์อร่าม
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณชัยสิทธิ์ ปริตรวดี
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณเสาวนีย์ ชวชาติ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณเอมสินี วันใจ
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล
สร้างโกเมนจำ�นวน 1 คน

คุณมสารัศม์ ณธีอัครพัฒน์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

MS. VY SO
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณกรวรรณ มีสิทธิ์
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณกัญรินทร์ แสงมรกต
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณกมลรัตน์ ศรีสุขโภคิน
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

คุณสุกัญญา ไขแสง
สร้างโกเมน จำ�นวน 1 คน

ประจำ�เดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
ผู้สร้างโกเมน 1 เม็ด/เดือน
ได้รับรางวัลถุงเท้าไวทอป

สร้างโกเมนติดตัว 1 เม็ด / เดือน
ได้รับถุงเท้าไวทอป (สีขาว)

มูลค่า 850 บาท ฟรี!
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กรกฎาคม 2019

กรกฎาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,531,800 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 507,280 บาท

สิงหาคม 2019

สิงหาคม 2019

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2019

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2019

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,256,435 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 525,070 บาท

New Active Recruit 2019
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กรกฎาคม

สิงหาคม

คุณปฎิภาณ นากุดนอก
กรกฎาคม 2019

คุณปฎิภาณ นากุดนอก
สิงหาคม 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
กรกฎาคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
สิงหาคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
สิงหาคม 2019

ผู้ที่มียอด New Active Recruit
สูงสุด ประจำ�เดือน
สิงหาคม 2019
มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 6 ท่าน

2020 สู่ดินแดนที่คุณจะตกหลุมรักในครั้งแรก

ท่องเที่ยวจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
สู่ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรป-เอเชีย

ประเทศจอร์เจีย ดินแดนแห่งภูเขา ปลายสุดขอบทวีปเอเชีย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี เยี่ยมชม
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมอันงดงาม ชมป้อม
นาริกาลา และอนุสาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมแห่งมรดกโลก เทีย่ วไร่ไวน์เชอตูมกุ รนิ หนึง่ ใน
ไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเวทีโลก ชมทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อม
นาริกาลา ซึ่งเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมถ้ำ�มนุษย์ยุคหินที่เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูกหลากหลายในจอร์เจีย

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้

กติกาท่องเที่ยว

1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม
2563) ท่องเที่ยวประมาณ ตุลาคม 2563
3. คะแนนยอดซือ้ กลุม่ ส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
360,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 30,000 คะแนน)
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน
2,400,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 200,000 คะแนน
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ 25,000
คะแนน ต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
30 มิถุนายน 2563

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 360,000 คะแนน) เพือ่ รับสิทธิก์ ารไปท่องเทีย่ วกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำ�คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว
ชั้นที่ 1 มาคำ�นวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่น ทำ�คะแนนได้ 40% จากกติกา
จะต้องจ่ายค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุม่ ส่วนตัวของลูกชัน้ ที่ 1 สะสมเกินกว่า 50% ( คะแนนกลุม่
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,200,000 คะแนน) มีสิทธิ์รับการ Roll Up
คะแนนจาก Downline
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ท�ำ คะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 1
จะถูก Roll Up ขึ้นไปเป็นคะแนนท่องเที่ยวของ Upline ที่สมัครท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวจอร์เจีย ประเทศสุดขอบเอเชียกับไทยธรรมกันนะคะ
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ไปไต้หวันกับ
Vitop Trip 2019
We love VITOP

ข่าวดี รับปีหมูทอง! ขยายเวลาเก็บคะแนนสะสม Trip
Vitop ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้ทุกท่านได้ ไปท่องเที่ยว ฟรี!
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภ�พไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนมีน�คม 2020 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สนุกสน�น
กับก�รแช่น้ำ�แร่ในห้องพักส่วนตัว ล่องเรือชมคว�มง�มในทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีคว�มงดง�มร�วกับภ�พว�ด เปรียบ
เสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสก�รศ�ลเจ้�ขงจื้อ และศ�ลเจ้�กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เยี่ยมชมวัดจงไถฉานซื่อ
ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประม�ณสร้�งกว่�หมื่นล้�นบ�ท ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินท�งสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่� สย�มสแควร์ไต้หวัน มีทั้งแหล่งเสื้อผ้� แบรนด์เนมต่�งๆ ด้วยเงื่อนไขสุด
พิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่�นั้น

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้
กติกาท่องเที่ยว
กฎเกณฑ์การคิดคะแนน

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวม Trip ใหญ่ต่�งประเทศ และคะแนน
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ
Booming Thaidham
MBF® และเครือ่ งผลิตน้�ำ อัลค�ไลน์ไวทอป ตัง้ แต่วนั ที่ 2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นตั๋วฟรี หรือส่วนหนึ่ง
6 ธันว�คม 2017 ถึง 5 ธันว�คม 2019 (24 เดือน)
ของตั๋ว Vitop Trip 2020 ได้
1,500,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 62,500 คะแนน) 3. เมื่อสิ้นสุดก�รนับคะแนน Vitop Trip ในวันที่ 5 ธันว�คม 2019
3. Vitop Trip 2020 ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป
ท่�นส�ม�รถนำ�คะแนน 1.5 ล้�นคะแนน ม�แลกเป็นตัว๋ ไปท่องเทีย่ ว
ไปรวมกับโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
หรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม หรือเวชสำ�อ�ง มูลค่�เท่�ตั๋ว
ท่องเที่ยวต�มโปรโมชั่นศูนย์ย่อยของเดือนมกร�คม 2020
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบ TDA Newsletter
เรียน สมาชิกไทยธรรมที่รักทุกท่าน
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวารสาร TDA Newsletter จากรูปเล่มสิง่ พิมพ์เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ฉบับที่ 60
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ithaidham.com/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการผู้จัดการ

เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน จึงขอแจ้งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ NTC และ Kerry
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
3.3 ส่งโดย Messenger
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
อย่างน้อย 1 วัน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
4.4 จัดส่งโดย Kerry
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
ณ ปัจจุบนั )
3. ได้รบั บัตรสมาชิก
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
วันทำ�การถัดไป)
5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
1.1 ชือ่ -สกุล
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบสำ�เนา
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
35

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ
(เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• ราชบุรี

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
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• ร้อยเอ็ด
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวลำ�ภู
• อำ�นาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ลำ�ปาง
• ลำ�พูน
• สุโขทัย

ภาคตะวันออก
• อุตรดิตถ์
• กำ�แพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

• ตราด
• ระยอง
• สระแก้ว

ภาคใต้
• กระบี่
• ชุมพร (อ.เมือง)
• นครศรีธรรมราช (อ.เมือง)
• นราธิวาส
• ปัตตานี
• ตรัง
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)
• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะพะงัน)

• สุราษฎร์ธานี
(อ.เกาะสมุย)
• ยะลา

ศูนย์ ใหญ่

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ศูนย์สายไหม จ.กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271
ศูนย์ส�ำ โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 094-9296956
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 081-9456536
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 065-294-4423
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
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-8915491

แจ้งความจ�ำนงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถพ
ี ฒ
ั น์ (โค้ชมด)
ผูอ้ �ำ 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

ID Line :

jutatip_ao
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