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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

กลุ่ม  We  are  Thaidham  ใน  Facebook  ซ่ึงข้อความของท่าน
ทุกข้อความ ทีมบริหารทุกคนจะได้รับรู้ร่วมกัน ไม่มีสิ่งใดในไทยธรรม 
ที่จะหลุดรอดสายตา และความเอาใจใส่จากเราไปได้ ทุกคำาตำาหนิ
และคำาชม เราถือเป็นเร่ืองสำาคัญ ส่ิงใดท่ีเรายังทำาได้ไม่ดี บริษัทฯ พร้อม
จะปรับปรุงทุกวิถีทาง ส่วนคำาชมของท่าน โดยเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์
ไทยธรรมได้ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ ้นในผู้ใช้ ถือเป็นคำาชมที่มี
ค่าต่อทีมงานของเราทุกคนอย่างประมาณค่ามิได้
 บริษัทฯ ขอถือโอกาส ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย 2560 ใน
คร้ังน้ี ขออำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของทุกศาสนาในสากลโลก จงดลบันดาล
ให้พี่น้องไทยธรรมทุกท่าน คนในครอบครัวของท่าน และคนที่ท่านรัก 
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำาเร็จท้ังทางโลก ทางธรรม
ทางจิตวิญญาณ ตามที่แต่ละท่านได้มุ่งหวังตั้งใจไว้

ปีใหม่ไทยกับไทยธรรม
สวัสดีปีระกา 2560

 คนไทยเราเป็นชนชาติท่ีโชคดี เพราะนับกันจริงๆ แล้ว เรามี
การฉลองกันทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นตรุษฝรั่ง ตรุษจีน ตรุษไทย และ 
ตรุษแขก เพราะคนไทยรักความรื่นเริง เป็นคนยืดหยุ่น และยอมรับ
ความแตกต่าง และความกลมกลืนของชนทุกชาติในประเทศไทย อยู่
ร่วมกันแบบพ่ีน้อง แบบสันติ แบบท่ีมีความรัก และรอยย้ิมให้กันเสมอ 
ในฐานะคนไทยด้วยกัน
 ย่างเข้าปีท่ี 13 ของไทยธรรม กับปีใหม่ไทยปีท่ี 12 นับต้ังแต่
เราเปิดดำาเนินการบริษัทฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 จึงเป็นอีก
ช่วงเวลาหน่ึง ท่ีเราจะใช้โอกาสอันดีน้ี แจ้งข่าวเก่ียวกับไทยธรรมของเรา
ให้พ่ีน้องรับทราบ เราได้ทำาการปรับปรุงระบบส่ือสารของเราในทุกทาง 
ท้ังการติดต่อซ้ือขาย และหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaidham.com 
รวมท้ังการเตรียมเปิดเว็บไซต์ใหม่ เพ่ือทำาการอบรมความรู้ ท้ังทางด้าน
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และความรู้ด้านสุขภาพ และความงามแบบออนไลน์ 
โดยที่พี่น้องสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถบริหาร
จัดการเวลาของตัวเองได้ การติดต่อผ่าน ID Line : thaidham หรือ  
การส่ง E-Mail เข้ามาท่ี thaidhamallianze@hotmail.com การเข้าร่วม



4

 ดิฉันชื่อนุชรีย์  ชูคง เป็นผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ย้อนไปเม่ือตอนท่ีดิฉันอายุประมาณ 17-18 ปี 
เคยป่วยเป็นโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลหลายเดือน หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ยัง
ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะต่อเน่ืองอยู่หลายเดือนเช่นกัน ผลข้างเคียง
จากการรับประทานยาต่อเน่ืองหลายเดือน ทำาให้มีอาการต่างๆ ตามมา 
เช่่น ปลายประสาทอักเสบอย่างรุนแรง มือ และเท้า ปวด บวม แดงมากๆ
ทรมานมากค่ะ มีภาวะฮอร์โมนเพศตกลงเร่ือยๆ ก่อนวัยอันควร ปวดหัว
โดยไม่มีสาเหตุ นอนไม่หลับเลย ต้องพึ่งยาคลายเครียดอยู่เป็นประจำา 
ร่างกายติดเช้ือ และแพ้ง่ายมากๆ เน่ืองจากภูมิต้านทานต่ำาลงเร่ือยๆ ฯลฯ 
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ต้องรับประทานยาของแพทย์ที่คลินิก 
และมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีแม่ทองจัดมาให้เร่ือยๆ ทุกยี่ห้อ ที่ใครว่าดี
ในโลกน้ีจัดมาให้รับประทานหมด แต่อาการดังกล่าวก็ยังไม่ดีข้ึนเลย 
จนเมื่อ ปี 2006 แม่ทองได้แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท 
ไทยธรรมฯ ให้ลองรับประทานดู แต่ดิฉันด้ือมาก ไม่เช่ือ เลยเอาให้สามี
ลองรับประทานดู ปรากฏว่า อาการหอบหืดของสามีท่ีเป็นมานานกว่า 
20 ปี หายขาด ภายใน 3 เดือน และของแถมที่ได้คือ หล่อขึ้นเรื่อยๆ 
ดิฉันขอให้แม่ทองจัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงาม และลดน้ำาหนัก
ให้ดิฉันบ้าง เมื่อรับประทานไปได้ประมาณ  3 เดือน ผ่านไป อาการ

“ ย่างเข้า ปีที่  11 แล้ว
 ที่ครอบครัวของฉัน 

ไว้วางใจใน บริษัท 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  
ด้วยความอัศจรรย์ใจ

เป็นที่สุด ”

Before

ต่างๆ ที่แย่ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่รู้ตัว 
ที่สำ�คัญน้ำ�หนักลดไป 6-7 กิโลกรัมเลยค่ะ จึงรับประท�นต่อเนื่อง
มาตลอด ทำาให้น้ำาหนักลดเพิ่มอีกกว่า 10 กิโลกรัม ทำาให้เพื่อน และ
ญาติ ที่ไม่เจอดิฉันมานาน เมื่อเจอก็แปลกใจในความเปลี่ยนแปลง
ของดิฉัน ท่ีแทบจะเป็นคนละคน เม่ือสุขภาพกาย และจิตใจแข็งแรง 
ความสวยก็ตามมา  คนรอบข้างเห็นเราเปลี่ยนไป ผอม สวย เพราะ
สุขภาพดีขึ้น ทำาให้เราอดไม่ได้ที่จะบอกต่อ เมื่อถูกถาม นี้คือจุดเริ่มต้น
ของ “อาชีพบุญ ธุรกิจบุญ” เพราะนอกจากดิฉัน และคนในครอบครัว
ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนแล้ว เรายังได้บอกต่อให้
คนไทยได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี มีคุณภาพระดับโลก แต่ราคา
คนไทย ไว้ใช้ดูแลสุขภาพแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับคนไทย และคน
ทั่วโลกให้มีรายได้เช่นกัน เป็นการช่วยเหลือตนเองผ่านการช่วยเหลือ
ผู้อื ่นให้ปร�ศจ�กโรคภัย  และมีร�ยได้ที่มั ่นคง  ยั่งยืน  ถือเป็น 
“บุญอันย่ิงใหญ่” ครอบครัวของดิฉัน ขอขอบพระคุณบริษัท ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ ม�กๆ ค่ะ และขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดก�ลค่ะ

คุณนุชรีย์ ชูคง
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
จ.นครศรีธรรมราช
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คุณนุชรีย์ ชูคง
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
จ.นครศรีธรรมราช

 ดิฉันชื่อ ปภัสสิริย์ วิเศษพันธ์พงศ์ หรือ อ้อม อดีตเป็น
ผู้จัดการบัญชี และการเงิน บริษัทเอกชน ทำามานานกว่า 15 ปี หลังจาก
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาบัญชี รายได้ก็ดีค่ะ 
อาชีพมั่นคง แต่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง สุขภาพก็เริ่มย่ำาแย่ลง
จึงพยายามมองหาอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิต ที่สามารถให้อิสระทาง
ด้านเวลา และการเงินได้ จึงเริ่มทำาธุรกิจเครือข่ายดู เคยทำามาหลาย
บริษัทฯ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ จนดิฉันได้มารู้จักกับ บริษัท  ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ จำากัด เนื่องจากได้มารับตำาแหน่งผู้จัดการบัญชี และ
การเงิน และได้สังเกตุเห็นว่าลูกน้องในแผนก ท่ีรับประทานสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน
กว่าๆ ฝ้าที่เคยเป็นก็หายไป ผิวพรรณดูสดใสขึ้นมาก ดิฉันรู้สึกสนใจ
มาก เพราะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลจริง ประกอบกับที่ดิฉันมี
ประสบการณ์ด้านเครือข่ายมามาก จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำา
เพื่อมาทำางานสร้างทีมกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ภ�ยใน 5 เดือน ดิฉัน
ขึ้นเป็นผู้นำ�ระดับเพชร มีร�ยได้ 50,000 บ�ท/เดือน และคิดว่�
อีกไม่เกิน 6 เดือน จะมีร�ยได้ 6 หลักแน่นอนค่ะ รู้สึกชีวิตเปลี่ยนไป
มาก มีความสุข และประทับใจมากๆ ค่ะ

“ ทำ�ทั้งทีต้องดีที่สุด ทำ�ทุกครั้งต้องสุดชีวิต”

“ ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ขยัน 
อดทน เป็นสารตั้งต้นของ

ความสำาเร็จ”

จากนักบัญชี สู่
นักธุรกิจมืออาชีพ
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 แอล คาร์นิทีน ได้รับการยกย่องว่าเป็น สารอาหาร
ที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนมากที่สุด ตั้งแต่มีการใช้อย่าง
กว้างขวางในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน แอล คาร์นิทีน มีผลวิจัย
ทางการแพทย์ สนับสนุนกว่า 18,000 ฉบับ และทุกปีจะมีผลงาน
วิจัยใหม่ๆ เก่ียวกับ แอล คาร์นิทีน ออกมาไม่ต่ำากว่าปีละ 300 ฉบับ  
แอล คาร์นิทีน เป็นสารธรรมชาติ ที่นิยมใช้ในนักกีฬาระดับโลก
มานานหลายปี มันทำาให้ร่างกายใช้ศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งทำาให้
ร่างกาย และจิตใจทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดี 
 การใช้แอล คาร์นิทีน ในนักกีฬา หรือผู้ที่ออกกำาลังกาย
อย่างหนัก ก่อนการเล่นกีฬา พบว่า ทำาให้ร่างกายมีความทนทาน
ต่อการออกกำาลังกายมากขึ้น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังการ
ออกกำาลังกายลดลง รวมทั้งลดอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บจากการ
ออกกำาลังกายด้วย 
 แอล คาร์นิทีน เป็นสารจำาเป็นในร่างกาย มันมีปริมาณมาก
ในอวัยวะท่ีทำางานหนัก และต้องใช้พลังงานมหาศาล เช่น กล้ามเน้ือ
ร่างกาย และกล้ามเน้ือหัวใจ แอล คาร์นิทีน มีความสำาคัญกับการใช้
พลังงานของร่างกาย การเผาผลาญ และเคลื่อนย้ายไขมันไปเผา 
เพื่อให้เกิดพลังงาน ทำาให้แอล คาร์นิทีน มีการใช้อย่างกว้างขวาง
ในสูตรอาหารเสริมลดน้ำาหนัก และลดไขมัน

เสริมสร้างกล้ามเน้ือ
ดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด
ปรับสมดุลความดันโลหิต
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 แมกนีเซียม ครีเอทีน คีเลท   เป็นสารอาหาร
ตัวหน่ึงท่ีนักเพาะกาย และนักกีฬานิยมใช้ในการสร้างกล้ามเน้ือ ซ่ึงผู้ท่ี
รับประทานจะได้ประโยชน์ท้ังจากสารครีเอทีน และแร่ธาตุแมกนีเซียม 
แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำาคัญในปฏิกริยาเคมีของร่างกายมากกว่า 300 
ปฏิกริยา แมกนีเซียมเป็นท่ีนิยมรับประทานในนักกีฬา เพ่ือเพ่ิมพลังงาน
และความทนทานของการออกกำาลังกาย ในเร่ืองหัวใจ และหลอดเลือด 
แมกนีเซียมช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตในผู้มีความดันโลหิตสูง 
เน่ืองจากแมกนีเซียมมีบทบาทในการคลายกล้ามเน้ือหลอดเลือด 
และช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว
 
 สารครีเอทีน เป็นกรดอะมิโนที่พบได้ในร่างกาย โดยเฉพาะ
บริเวณกล้ามเนื้อ ร่างกายคนเราสามารถสร้างครีเอทีนได้เองตาม
ธรรมชาติ และได้บางส่วนจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไป แหล่งอาหาร
ที่มีครีเอทีน ได้แก่ เนื้อปลา และเนื้อแดง ประโยชน์ของครีเอทีน คือ 
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทำาให้กล้ามเนื้อทนทานต่อ
การออกกำาลังกายหนักๆ ในช่วงสั้น อย่างการยกน้ำาหนัก หรือการวิ่ง 
และยังช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ช่วยลดความเมื่อยล้าเวลา
ออกกำาลังกาย ช่วยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 
และยังมีส่วนช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ ทำาให้ผู้ป่วยออกกำาลังกายได้นานข้ึน
โดยไม่เกิดอาการผิดปกติกับกล้ามเนื้อหัวใจ ครีเอทีนจึงนิยมใช้เป็น
อาหารเสริมให้กับนักกีฬา 
 แมกนีเซียม ครีเอทีน คีเลท ต่างจากครีเอทีนในรูปแบบอื่น
เพราะครีเอทีนได้จับกับโมเลกุลของแมกนีเซียมแทนที่การจับกับ
โมเลกุลของน้ำา ซ่ึงทำาให้เพ่ิมอัตราการดูดซึมเข้าร่างกายอย่างมาก ทำาให้
มีครีเอทีนไปถึงกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้น

 ไธอามีน หรือ วิตามินบี 1 เป็นวิตามินที่สำาคัญ
ต่อการทำางานอย่างเป็นปกติของหัวใจ และกล้ามเน้ือ การขาดวิตามินบี 1
จะทำาให้เกิดโรคเหน็บชา ชาตามปลายมือ ปลายเท้า มีความรู้สึกไม่มีแรง
ในการยกแขน ขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเมื่อเป็นมากๆ มือ เท้า
จะห้อย เดินลากขา ทางสมองจะมีอาการกระสับกระส่าย บุคลิก
เปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า ความจำาเสื่อม ระบบหัวใจ และหลอดเลือด
พบว่าหัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หัวใจมีขนาดโต มีการเปลี่ยนแปลงของ 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ประโยชน์ของสูตร 
L-Carnitine plus Magnesium
Creatine and Thiamine
• ทำาให้กล้ามเนื้อหัวใจ และ
   กล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงขึ้น
• เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย
• ปรับสมดุลความดันโลหิต ในผู้มีความดันโลหิตสูง 
• ทำาให้การออกกำาลังกายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ออกกำาลังกายได้ทนทานขึ้น ลดอาการเมื่อย
   กล้ามเนื้อ และเมื่อยล้าหลังการออกกำาลังกาย

                             References : 
                   1. Cooper R, Naclerio F, Allgrove J,   
              Jimenez A (2012). “Creatine supplementation 
              with  specific  view  to  exercise/sports
                  performance: an update”. J Int Soc Sports  
                   Nutr. 9 (1): 33
2. Bremer, J (1983). “Carnitine-Metabolism and Functions”. 
Physiol. Rev. 63 (4): 1420–1480.
3. Romani, Andrea, M.P. (2013). “Chapter 3. Magnesium in
Health and Disease”. In Astrid Sigel; Helmut Sigel; 
Roland K. O. Sigel. Interrelations between Essential Metal 
Ions and Human Diseases. Metal Ions in Life Sciences. 13. 
Springer. pp. 49–79. 
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	 มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์	 (Moisturizer)	 เป็นสารที่มี
ความสำาคัญในการรักษา	และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง	ซึ่ง
โดยปกติแล้ว	ผิวหนังของคนเราสามารถผลิตมอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์
เองได้	 แต่เม่ือเรามีอายุมากข้ึน	 รวมถึงการอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ี
ทำาให้มีการสูญเสียน้ำาออกจากผิว	ทำาให้การทามอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์
เพ่ิมเติมเป็นส่ิงจำาเป็น	เพ่ือป้องกันร้ิวรอยเล็กๆ	อันเกิดจากความ
แห้งกระด้างของผิวหนังชั้นนอก	ผิวที่มีความชุ่มชื้นเพียงพอ	จะ
เรียบ	 และนวลเนียน	 แลดูอ่อนเยาว์	 เปล่งประกายจนคุณ	 และ
คนรอบข้างรู้สึกได้

Night Time Mask
Ultra Moisturizer และ

 คู่ผิวกระชับเรียบเนียน

Ultra Moisturizer 
Emulsion

อิมัลชั่นบำารุง	และให้ความชุ่มชื้นผิว
ให้ความชุ่มชื้นล้ำาลึกแก่ผิวพรรณ 
ลดเลือนริ้วรอย ให้ชีวิตชีวา และ

ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว ทำาให้
โครงสร้างผิวดีขึ้น

ส่วนประกอบสำาคัญ :
• Unichondrin ATP : เป็นส่วนผสมของสารท่ีให้พลังงานแก่เซลล์ เพ่ิม
ความอุ้มน้ำาอย่างล้ำาลึกแก่ผิวพรรณในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้ชีวิตชีวา
กับเซลล์ผิว ทำาให้โครงสร้างผิวดีขึ้น ประกอบด้วยสารสำาคัญ 4 ชนิด 
คือ Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Vegetable Protein, 
Butylene Glycol และ Sodium Chondroitin Sulfate
• Polyquatenium-51 : ป้องกันการสูญเสียน้ำาจากผิวชั้นนอก ทำาให้
ผิวอุ้มน้ำามากขึ้น ลดเลือนริ้วรอย ช่วยอาการระคายเคืองผิว และ 
ล้างพิษจากเซลล์ผิว
• Aloe Barbadensis Leaf Oil (น้ำามันว่านหางจระเข้) : ต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ให้วิตามิน และแร่ธาตุบำารุงผิว ปกป้อง
ผิวจากการถูกทำาลายโดยแสงแดด ช่วยอาการอักเสบ และระคายเคืองผิว 
• L-Arginine (แอล อาร์จีนีน) : กระตุ้นการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว

วิธีใช้ : ทาผิวหน้า และลำาคอ ตอนเช้า

Night  Time Mask
 มาร์กบำารุง	และให้ความชุ่มชื้น

ผิวยามค่ำาคืน
ให้ความชุ่มชื้นล้ำาลึกแก่ผิวพรรณ 
ลดเลือนริ้วรอย ให้ชีวิตชีวา และ

ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว ทำาให้
โครงสร้างผิวดีขึ้น เพื่อให้คุณตื่นมา

ในเช้าวันใหม่ ด้วยผิวที่สดใสกว่าเดิม

ส่วนประกอบสำาคัญ :
• Unichondrin ATP : เป็นส่วนผสมของสารที่พลังงานแก่เซลล์ เพิ่ม
ความอุ้มน้ำาอย่างล้ำาลึกแก่ผิวพรรณในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้ชีวิตชีวากับ
เซลล์ผิว ทำาให้โครงสร้างผิวดีขึ้น ประกอบด้วยสารสำาคัญ 4 ชนิด คือ 
Adenosine Triphosphate, Hydrolyzed Vegetable Protein, Butylene 
Glycol และ Sodium Chondroitin Sulfate
• Caprylic : ป้องกันการสูญเสียน้ำาของผิว และกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ 
• Lavendula stoechas Extract : สารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ทะเล 
ลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้า และอารมณ์ รวมทั้งริ้วรอย
เล็กๆ บนชั้นหนังกำาพร้า 
• Camellia sinensis Leaf Extract : เพิ่มความชุ่มชื้น และอุ้มน้ำาแก่
ผิวพรรณ และต้านอนุมูลอิสระ
• Aloe Barbadensis Leaf Oil (น้ำามันว่านหางจระเข้) : ต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ให้วิตามิน และแร่ธาตุบำารุงผิว ปกป้องผิว
จากการถูกทำาลายโดยแสงแดด ช่วยอาการอักเสบ และระคายเคืองผิว
• L-Arginine : (แอล อาร์จีนีน) กระตุ้นการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว
 
วิธีใช้ : ทาผิวหน้า และลำาคอ ก่อนนอน
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ใช้ 

ให้ได้ผล
 Bowis	 1	 แคปซูล	 ประกอบด้วย	 จุลชีพมีชีวิต	 ดังนี้ 
Bifidobacterial Longum BB536, Lactobacillus Bulgaricus, 
และ	Streptococcus Thermophiles 
 Bifidobacterial Longum	BB536	เป็นสายพันธุ์ลิขสิทธิ์
ของบริษัท	Morinaga	ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีงานวิจัย
ทางการแพทย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์มากที่สุด
ในโลก	คือ	มากกว่า	100	 งานวิจัย	 ใน 1 แคปซูลของ Bowis มี  
Bifidobacterial Longum BB536 จำานวน 1.6 พันล้านตัว 
(1,600 ล้านตัว)

ข้อมูลจากบริษัท Morinaga
งานวิจัย Bifidobacterial Longum BB536
• เพิ่มภูมิต้านทาน
• ทำาให้สุขภาพลำาไส้ดีขึ้น
• บรรเทาอาการท้องผูก
• กระตุ้นภูมิต้านทาน เมื่อร่างกายมีอาการติดเชื้อ
• เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
• ทำาให้ร่างกายแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้น ทำาให้ขบวนการแบ่งเซลล์เป็นปกติ
• ทำาให้กระดูกแข็งแรงขึ้น

หน้าที่ของจุลชีพอื่นๆ ใน Bowis
 Lactobacillus Bulgaricus และ Streptococcus 
Thermophiles เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำาคัญในการผลิตโยเกิร์ต 
จุลชีพตระกูล Lactobacillus ทำาหน้าที่ในการผลิตกรดแลคติก 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเดินอาหาร และช่วยป้องกันจุลชีพ
ตัวร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อทางเดินอาหาร

ประโยชน์ของจุลชีพตระกูล Lactobacillus 
1. ช่วยผลิตเอนไซม์ Lactase เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้ำาตาลในน้ำานม
2. ป้องกัน และร่วมบำาบัดโรคท้องเสีย

3. ลดการเจริญเติบโตของจุลชีพตัวร้ายในทางเดินอาหาร
4. ลดอาการลำาไส้รั ่ว ลำาไส้แปรปรวน ลำาไส้อักเสบ 
5. ลดการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด
6. กระตุ้นภูมิต้านทาน
7. ช่วยอาการภูมิแพ้
8. ทำาให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น

Bifidobacterium และ Lactobacillus
• Lactobacillus เป็นจุลชีพอีกสายพันธ์ุหน่ึง ซ่ึงมีประโยชน์ในลำาไส้ แต่
จำานวนน้อยมากในลำาไส้มนุษย์ ในลำาไส้ใหญ่ประชากรของ Lactobacillus 
มีเพียง 1/100 – 1/1,000 ของประชากร Bifidobacterium  จากสัดส่วน
ประชากรจุลชีพในลำาไส้ เราจะเห็นว่า Bifidobacterium มีบทบาทต่อ
สุขภาพของมนุษย์มากกว่า Lactobacillus มากนัก อีกประการหน่ึงคือ 
Lactobacillus ผลิตได้เฉพาะ Lactic Acid แต่ Bifidobacterium ผลิต
ได้ท้ังกรด Lactic และกรด Acetic ซ่ึงทำาหน้าท่ียับย้ังการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียตัวร้ายในลำาไส้
• สูตรโปรไบโอติคท่ีดี ควรมีส่วนผสมของจุลชีพหลากหลายสายพันธ์ุ 
• สูตรโปรไบโอติคท่ีดี ควรใส่อาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพชนิดดีด้วย ใน Bowis 
1 แคปซูล มีอินนูลิน ซ่ึงเป็นอาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพชนิดดี 300 มก.

	2,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	2	caps/day)
10,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	4-6	caps/day)
10,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	4-6	caps/day)

2,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	1-2	caps/day)
5,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	2-3	caps/day)
5,000	ล้านตัว/วัน	(Bowis	2-3	caps/day)

ขนาดรับประทานของ Bifidobacterial Longum BB536 ในโรคต่อไปนี้

ท้องผูก
ภูมิแพ้

ลำาไส้อักเสบ/ลำาไส้รั่ว
ลำาไส้แปรปรวน

โรค/อาการ																																		ผู้ใหญ	่																																													เด็ก 
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OB Tea
• ล้างพิษจากตับ ถุงน้ำาดี 
• สร้างสมดุล หยิน-หยาง
• กระตุ้นการเผาผลาญ
• ลดอาการบวม และคั่งน้ำา
• กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
• ปรับสมดุลไขมันในเลือด

GT Mac
• ผลิตภัณฑ์รางวัลชนะเลิศ งานประกวด
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญทองงานประกวด
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Innova 2016
• กรดอะมิโนสูตรกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
• ช่วยให้หลับดี
• ชะลอวัย
• ช่วยควบคุมน้ำาหนัก
• ลดเลือนริ้วรอย
60 แคลอรี่/ซอง

Be Drinks Gold
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก INTARG 2016
• ผลิตภัณฑ์รางวัลเหรียญเงินงานประกวด
  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก Brussel Innova 2016
• กรดอะมิโนหน้าเรียว
• สารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจน
• ให้ความชุ่มชื้น ตึงเนียนกับผิวพรรณ
• หน้าเรียว ยกกระชับ
70 แคลอรี่/ซอง

• ทำาให้การย่อยอาหารมี
  ประสิทธิภาพ
• การทำางานที่ดีของตับ 
• การทำางานที่ดีของตับ ไต 
  ม้าม ถุงน้ำาดี
• การขับถ่ายที่ดี ทั้งอุจจาระ 
  และปัสสาวะ
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Defini Green Tea
• ชาเขียวสกัดเข้มข้น EGCG 75%
• ต้านอนุมูลอิสระ 
• ต้านมะเร็ง
• ปรับสมดุลน้ำาตาล และไขมันในเลือด
• กระตุ้นการเผาผลาญ
• ลดการดูดซึมแป้ง และน้ำาตาลเข้าสู่กระแสเลือด
• ปราศจากน้ำาตาล

Defini Matcha Delite
• ชาเขียวสกัดเข้มข้น EGCG 90%
• ต้านอนุมูลอิสระ 
• ต้านมะเร็ง
• ปรับสมดุลน้ำาตาล และไขมันในเลือด
• กระตุ้นการเผาผลาญ
• ลดการดูดซึมแป้ง และน้ำาตาล

Defini Bowie
• กาแฟผสมพรีไบโอติค อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียตัวดี
• ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำาไส้
• ช่วยการขับถ่าย
• ปราศจาก น้ำาตาล นม และครีมเทียมจากปาล์ม
• ปราศจากไขมันทรานส์
70 แคลอรี่/ซอง

Defini Gluta
• เพิ่มกลูต้าไธโอน
• ต้านอนุมูลอิสระ
• ล้างพิษ
• กระตุ้นการเผาผลาญ
• ช่วยลดน้ำาหนัก
• ช่วยให้ผิวสวย

• ผสมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
  ตัวดี
• ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
  บำารุงสมอง บำารุงร่างกาย
• ปราศจากน้ำาตาล และ
  ไขมันทรานส์

11
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โลช่ันในฝันของคนผมร่วง

 สาเหตุของผมร่วงมีหลายแบบ โดยท่ี 90% เป็นผมร่วงจากกรรมพันธ์ุ 
และอีก 10% เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ส่วนสาเหตุของผมหงอก แต่เกิดจากการท่ี
รากผมไม่สร้างเม็ดสี ทำาให้เส้นผมไม่มีสี กลายเป็นเส้นผมสีขาว หรือเทาเงิน
เมื่อสะท้อนแสง เส้นผมสีเทา หรือขาว มักเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีอายุสูงวัย แต่
ก็สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ด้วยต้นเหตุเดียวกัน คือ รากผมไม่
สร้างเม็ดสีให้เส้นผม ทำาให้เส้นผมไม่มีสี ในบางกรณีผมสีเทาอาจเกิดได้จาก
โรคต่อมไทรอยด์ หรือในคนที่ร่างกายขาดวิตามินบี 12

 Hair Boost Lotion โลชั่นบำารุงผมให้ดกดำา จากสารสกัด
สมุนไพรธรรมชาติ 8 ชนิด โดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านผม และผิวพรรณ  

ส่วนประกอบสำาคัญ :
• Angelica Keiskei Leaf / Stem Extract สมุนไพรธรรมชาติจากตอนใต้
ของประเทศญี่ปุ่น กระตุ้นการสร้างเม็ดสีให้เซลล์รากผม
• Anthemis Nobilis Extract ลดอาการระคายเคือง และอาการอักเสบของ
หนังศีรษะ
• Camellia Sinensis Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Eriobotrya Japonica Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Gingko Biloba Leaf Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะ
• Glycerrhiza Inflate Leaf Extract   ยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่ 
Dihydrotestosterone (DHT) ป้องกันผมร่วง
• Larix Europaea Wood Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง
• Panax Ginseng Root Extract กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม และ
ป้องกันผมร่วง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะ

วิธีใช้ : หยด Hair Boost Lotion ลงบนหนังศีรษะใน
บริเวณที่ผมร่วง หรือผมบาง เช้า-ก่อนนอน

After
มีนาคม 2017

Before
กุมภาพันธ์ 2017

12
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เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำาสวอน แม่น้ำาสายหลักของเมือง
เพิร์ธโชว์การตัดขนแกะ ชิมไวน์ช้ันเลิศท่ีไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซ้ือช็อกโกแลต และนูการ์เป็นของฝาก เข้าชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ 
ปาร์ค ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม 18 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. คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำาคะแนนเกิน 50 % ของกฎเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก 
Roll Up  ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ Up-Line ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่างประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2.เก็บคะแนน 18 เดือน (6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 สิงหาคม 2560) ท่องเท่ียว
ประมาณ ตุลาคม 2560
3. คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว 18 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน 
และ คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนช้ันท่ี 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

พาคนที่คุณรัก	ท่องเที่ยวไปกับเรา	ครอบครัวไทยธรรม	ด้วยกติกาที่คุณทำาได้	

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย

กับทีมผู้บริหารงานขาย
ที่เราภาคภูมิใจก้าวไกลแค่ไหน
ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
						ครอบครัว	ไทยธรรม
											กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
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 ดิฉันมีอาการของภูมิแพ้ จะจามบ่อยในช่วงเช้า และ
มีน้ำามูกใสๆ เวลากลางคืน ทำาให้ดิฉันต้องรับประทานยาภูมิแพ้ 
ดิฉันยังมีอาการปวดหัว มึนหัวอยู่บ่อยๆ ด้วย ก็รับประทานยา
พาราเซตามอล และยาที่ช่วยการไหลเวียนเลือด อาการก็ดีขึ้น 
แต่ไม่นานก็กลับมาเป็นอีก ผลตรวจร่างกายประจำาปี พบว่า ดิฉัน
มีค่าไตรกลีเซอไรด์สูง จึงเร่ิมดูแลตัวเองโดยพยายามควบคุมอาหาร  
จน พ.ต.หญิง กรวรรณ มีสิทธิ์ หรือคุณอ้อย ซึ่งเป็นพยาบาลรุ่น
พี่ได้แนะนำาให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม 
เป็นน้ำ�มันปล�เพ่ือบำ�รุงสมอง ปรับสมดุลคอเลสเตอรอล และ
ต้านการอักเสบ รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน ควบคู่ไปกับ
การคุมอาหาร และออกกำาลังกาย ผลปรากฏว่า ค่าไตรกลีเซอไรด์
ลดลง จาก 187 mg/dL ลดลงเหลือ 121 mg/dL ดิฉันรู้สึกสนใจ
ดูเเลตัวเองเรื่องของภูมิแพ้ด้วย คุณอ้อยได้แนะนำาให้รับประทาน
ส�รสกัดจ�กมะข�มป้อม  และส�รสกัดเบต้�กูลแคนเพ่ือกระตุ้น
ภูมิต้านทาน หลังจากรับประทานต่อเน่ืองตลอด 2 เดือน ก็เร่ิมดีข้ึน 
แต่ยังมีอาการจาม  และมีน้ำามูกอยู่  จึงเพิ่มสารสกัดพรีไบโอติก

และโพรไบโอติก และน้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น 
ต่อมาได้ฟังรายการวิทยุ FM 101 MHz. RR1 ของบริษัท 
ไทยธรรมฯ ได้พูดถึงเรื่องถังเช่�ผสมส�รสกัดจ�กสปอร์เห็ด
หลินจือแดง ดิฉันก็สนใจ ก่อนนอนคืนแรกลองรับประทานไป 4 
แคปซูล ผลปรากฏว่า ต่ืนนอนตอนเช้า ไม่มีอาการจามเลย และ
ตอนเย็นก็ไม่มีน้ำามูกอีกแล้ว จึงรับประทานต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
ปัจจุบันอาการภูมิแพ้ดีข้ึนมากๆ เลยค่ะ อาการมึนหัวก็ดีข้ึนด้วย
ทำาให้ดิฉันไม่ต้องรับประทานยาแก้ภูมิแพ้ และยาพาราเซตามอล
อีกแล้ว ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท ไทยธรรมฯ 
มากๆ ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ผมเป็นคนมีน้ำาหนักตัวเยอะ พยายามลดความอ้วนหลายวิธี
ผมเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่ต้นปี 2016 หลังจากปั่นไปได้สักปีกว่าๆ 
ผมเริ่มรู้สึกปวดเข่า ปั่นด้วยความเร็วต่ำาสุดได้เพียง 10 นาที ก็ต้อง
หยุดพัก จนบางคร้ังต้องพักท้ิงช่วงนาน 3-4 วัน ค่อยกลับมาป่ันใหม่ 
แต่อาการปวดเข่าก็ไม่ดีข้ึน จนพ่ีชายของผม คุณจิรัฐติกาล วงศ์สุวรรณ 
และคุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร แนะนำาให้รับประทานน้ำามันปลา
สกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น ส�รอ�ห�รเพื่อป้องกันกระดูก
เสื่อม กระดูกพรุน ส�รสกัดคอลล�เจนจ�กปล�ทะเลน้ำ�ลึก และ
น้ำามันผลกุหลาบสกัดผสมน้ำามันปลาสูตร EPA เข้มข้น ผมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคู่ไปกับสวมใส่ที่รัดเข่าไวทอปด้วย
ผ่านไป 4 เดือน ผมสามารถปั่นจักรยานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก 
เพราะอาการปวดเข่าอีกต่อไป ผมสามารถกลับมาปั่นจักรยานด้วย
ความเร็วเฉล่ียไม่น้อยกว่า 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ติดต่อกันได้เกินกว่า 
60  นาที  หรือบางครั้งก็ปั่นได้นานถึง  90  นาที  จนตอนนี้ก่อน

รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน ควบคุมไปกับการคุมอาหาร และออกกำาลังกาย 
ผลปรากฏว่า ค่าไตรกลีเซอไรด์ลดลง จากเดิม 187 mg/dL เหลือ 121 mg/dL

คุณฌานิศ   วงศ์สุวรรณ             
อายุ   40  ปี      อาชีพ อาจารย์    
จังหวัด  สุราษฎร์ธานีี      

ตอนนี้ก่อนปั่นจักรยานทุกครั้ง ผมจะสวมที่รัดเข่า
ไวทอปก่อนเสมอ ดีใจที่ตัดสินใจซื้อมาใช้จริงๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ผมมีปัญหาในเร่ืองของน้ำาหนักตัว น้ำาหนักมากถึง 85 กก. ทำาให้
ผมคิดอยากจะลดน้ำาหนัก ซ่ึงพอดีกับพ่ีสาวของผม คุณวันวิสา โต๊ะกลม 
หรือโค้ชก้อย ได้เเนะนำาให้ที่บ้านผมรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ผมเห็นว่าคนในบ้านลองใช้แล้วได้ผลดี เลยสนใจ
อยากลองรับประทานบ้าง เพราะผมตรวจพบว่ามีภาวะลำาไส้รั่ว และ
ภาวะไขมันเกาะตับ โค้ชก้อยแนะนำาให้ผมรับประทานส�รสกัดจ�ก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก และสารอาหารเพื่อการบำารุงตับ และ
ได้ชวนผมไปฟังการอบรมที่บริษัท ไทยธรรมฯ ทำาให้ผมได้รับความรู้
เพิ่มเติม ผ่านไปเพียง 1 เดือน น้ำาหนักผมลดลงจาก 85 กก. เหลือ 
76 กก. ทำาให้รอบเอวกางเกงที่สวมใส่ลดไป 2 นิ้วด้วย ผมจึง
รับประทานต่อเนื่อง จนปัจจุบันน้ำาหนักของผมลดลงไป 11 กก. แล้ว 
เหลือ 74 กก. รอบเอวกางเกงจาก  38 นิ้ว เหลือ 34 นิ้ว ทำาให้ต้อง
ใส่เข็มขัดเพราะกางเกงหลวม และจากที่ใส่เสื้อไซส์  XL ก็เปลี่ยนมา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผ่านไปเพียง 1 เดือน น้ำาหนักผมลดลงจาก 85 กก. เหลือ 76 กก. 
ทำาให้รอบเอวกางเกงที่สวมใส่ลดไป 2 นิ้วด้วย

ต.ค. 2016         
85 Kg.    

ใส่ไซส์ L เมื่อผมใช้แล้วเห็นผลกับตัวเอง จึงได้บอกต่อ
ใน Facebook และเพื่อนรอบข้างด้วย  ผมต้องขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ผม
น้ำาหนักลดลงครับ

ม.ค. 2017
74 Kg. 

คุณพชรณัฏฐ์ ศิรวัฒนามงคล                 
อายุ  27  ปี     อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด สมุทรสาคร   

ปั่นจักรยานทุกครั้ง ผมจะสวมที่รัดเข่าไวทอปก่อนเสมอ 
ดีใจที่ตัดสินใจซื้อมาใช้จริงๆ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ 
จากบริษัท ไทยธรรมฯ ครับ

14

พ.ท.หญิงวชิรา   สุขวงศ์             
อายุ  49  ปี    อาชีพ รับราชการ

จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
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พ.ท.หญิงวชิรา   สุขวงศ์             
อายุ  49  ปี    อาชีพ รับราชการ

จังหวัด  นครศรีธรรมราช  

	  

 ผมมีปัญหาสุขภาพ มักเป็นหวัด และเจ็บคอ
ง่ายมาก ทุกครั้งที่เจ็บคอ จะมีเสมหะในลำาคอตลอด 
เป็นนานกว่า 4-5 วัน ไปพบแพทย์ก็ได้ยามารับประทาน 
อาการก็ทุเลาลงบ้าง แต่ไม่หายขาด ยิ่งช่วงที่ฝนตก
หนักๆ หลายวัน จะเจ็บคอมาก และเป็นนานเกิน 10 วัน 
จนต้องเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล เพราะมีอาการ
ต่อมทอนซิลอักเสบ แพทย์ให้ยาฆ่าเช้ือแบบฉีดเข้าเส้นเลือด
ทั้งแบบ 4 ชม./ครั้ง และ 8 ชม./ครั้ง ทุกครั้งที่ฉีดจะมี
อาการแสบๆ เน่ืองจากฤทธ์ิของยา จนล่าสุดแพทย์แนะนำา
ให้ผมผ่าต่อมทอนซิลออก แต่ผมตัดสินใจยังไม่ผ่าออก 
จนกระทั่งผมได้มีโอกาสมารู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ 
จากการแนะนำาของคุณเสาวลักษณ์  เรืองอุไร ท่ีแนะนำา
ให้ผมลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
มีส�รสกัดจ�กมะข�มป้อม   ส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสม
ส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ ส�รสกัดจ�กน้ำ�มันรำ�ข้�วผสม
โคคิวเท็น และดื่มน้ำ�ด่�งจ�กเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์

เป็นช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกัน 5-6 วัน แต่ร่างกายไม่มี
อาการเจ็บป่วยอะไรเลย ผมรู้สึกประทับใจมาก

หลังจากรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน ก็ไปตรวจเลือด
อีกครั้ง ดิฉันดีใจกับผลที่ออกมามากๆ เลยค่ะ 

เพราะค่าเลือดกลับมาเป็นปกติแล้ว
  ดิฉันมีปัญหาสุขภาพ   คือ เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ 
รับประทานยาตามแพทย์สั่งมาตลอด 10 ปี อาการที่เป็น คือ
ตัวบวม ตาโปน เหน่ือยง่าย และอารมณ์หงุดหงิดง่าย บางคร้ัง
ก็มีค่าความดันโลหิตสูงที่ตา จนทำาให้เส้นเลือดฝอยที่ตาเเตก 
จึงไปพบแพทย์ ก็ได้ยามารับประทาน ร่วมกับการหยอดตา 
อาการก็ดีข้ึนเร่ือยๆ แต่หลังจากน้ันไม่นาน อาการเดิมก็กลับมา
เป็นอีก จนกระทั่งดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ 
จากการแนะนำาของคุณวันวิสา โต๊ะกลม หรือโค้ชก้อย ท่ีแนะนำา
ให้ลองรับประทานส�รสกัดเมล็ดองุ่นผสมส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ 
ส�รสกัดจ�กน้ำ�มันรำ�ข�้วผสมโคคิวเท็น แอสต้�แซนทินเพื่อ
การซ่อมแซมร่างกาย และใช้ที่ปิดต�ไวทอปร่วมด้วย หลังจาก
รับประทานไปได้ประมาณ 10 วัน อาการเส้นเลือดฝอยที่ตาก็
ดีขึ้นมากเลยค่ะ จึงรับประทานต่อเนื่อง 1 เดือน ผลปรากฎว่า 
อาการเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกหายเป็นปกติแล้ว  จนปัจจุบันนี้
ดิฉันไม่มีอาการเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกอีกเลย จนเมื่อเดือน
มกราคม 2017 ดิฉันได้รับประทานน้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่น  และสมุนไพรจีนเพ่ือก�รเสริมสมรรถนะ

ไวทอป หลังจากน้ัน 10 วัน ผมต้องไปวิปัสสนาธรรม ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเป็นช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกัน 5-6 วัน แต่
ร่างกายไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลย ผมรู้สึกประทับใจมาก ล่าสุดผม
ได้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์น้ำ�มันง�ข้ีม้อนผสมน้ำ�มันกระเทียมเพ่ิม 
ผมรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพแข็งแรงข้ึน ไม่เป็นหวัดง่ายเหมือนเม่ือก่อน 
และที่สำาคัญผมยังได้ผิวพรรณที่สดใส แถมหน้าเด็กลงอีกด้วย เพราะ
ปีนี้อายุจะ 40 ปีแล้วครับ ขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำาให้
สุขภาพของผมดีขึ้นมากๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

เพ่ิม หลังจากรับประทานต่อเน่ือง 3 เดือน ก็ไปตรวจเลือดอีกคร้ัง 
ดิฉันดีใจกับผลที่ออกมามากๆ เลยค่ะ เพราะค่าเลือดกลับมา
เป็นปกติแล้ว รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์มาก ดิฉันได้แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ให้เพ่ือน และคนในครอบครัวรับประทาน
เพ่ือรักษาสุขภาพด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีมี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้รักษาสุขภาพค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญหาเรื่องน้ำาหนักตัวมาตลอดระยะเวลา 10 ปี 
อ้วนลงพุง เคยพยายามลดน้ำาหนักมาหลายครั้ง ทำามาหลายวิธี แต่
ก็ไม่เคยสำาเร็จ จนน้องสาวของดิฉันได้แนะนำาให้รู้จักกับคุณนเรศ  
จันทราพัฒนะ หรือโค้ชเอิร์ท และคุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือ
โค้ชปุ๊ก  ที่ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมปราจีนบุรี  โค้ชเอิร์ทได้ตรวจเช็ค
มวลไขมันให้ ผลปรากฎว่า ดิฉันมีภาวะไขมันพอกตับอยู่ในระดับสูง  
โค้ชเอิร์ทจึงแนะนำาให้ลองรับประทานสมุนไพรจีนช�ชง  และ
สารอาหารบำารุงตับ ดิฉันรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน ก็
กลับไปเช็คมวลไขมันอีกครั้ง ปรากฏว่า ค่าไขมันพอกตับดีขึ้นมาก
จนเกือบเป็นปกติ โค้ชเอิร์ทแนะนำาให้ดิฉันใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท
เพื่อการลดน้ำาหนัก โดยมีโค้ชปุ๊กเป็นผู้แนะนำา และดูแลในเรื่อง
อาหาร โดยดิฉันต้องงดรับประทานแป้ง และน้ำาตาล เน้นรับประทาน
ไขมันตัวดี โปรตีน และผัก และมีตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
คือ น้ำ�มันมะพร�้วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำามันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น หลังจากใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ไปได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำาหนักของดิฉันลดลงไปถึง 5.6 กก. จาก 80 กก.
เหลือ 74.4 กก. หน้าท้องที่เคยมีพุง เริ่มยุบลง และท่ีสำาคัญเลย 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

หลังจากใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท ไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำาหนักของดิฉันลดลง
ไปถึง 5.6 กก. จาก 80 กก. เหลือ 74.4 กก.

คุณวิภาวนี   ขาวขำา   
อายุ   52  ปี     อาชีพ ธุรกิจอิสระ 

จังหวัด  นครนายก  

คืออาการปวดข้อเข่าท่ีเคยเป็นมานาน ก็ดีข้ึนมาก ดิฉันเช่ือม่ัน
ในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากค่ะ ต้องขอขอบคุณโค้ชเอิร์ท 
โค้ชปุ๊ก และบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีค่ะ

กุมภาพันธ์ 2016
74.4 Kg.

ตุลาคม 2015
80 Kg.
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คุณรัศม์ินภัส น้ำาสมบูรณ์        
อายุ 40 ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว 

จังหวัด นครปฐม

คุณนราโรจ  ธัญนชาปกรณ์      
อายุ  40  ปี  จังหวัด สุราษฎร์ธานี  

อาชีพ  ตัวแทนประกันชีวิต และเกษตรกร 
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กุมภาพันธ์   2017 กุมภาพันธ์   2017

มกราคม  2017 มกราคม  2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน	มกราคม	2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน	มกราคม	2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,315,175		บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน	กุมภาพันธ์			2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน	กุมภาพันธ	์		2017

16

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,330,120			บาท

Recruit
New Active

2017

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 390,420		บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 360,190		บาท

รัศมิ์นภัส   น้ำาสมบูรณ์ 
มกราคม  2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มกราคม  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 10 ท่าน

ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์์ 
กุมภาพันธ์  2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 13 ท่าน
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	:	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

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.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

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271    ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร 081-9248998

ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 084-0573922

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม	:	ต่างจังหวัด

1. การตักเตือนด้วยวาจา 
2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือนด้วยวาจา
   ไม่เป็นผล 
3. การตัดรหัสสมาชิก หากบริษัทฯ ทำาการตักเตือนด้วยวาจา และ
   ลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

 บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม 
และจริยธรรมร่วมกัน  
                            ขอแสดงความนับถือ
                             

                             ปนัดดา วิถีพัฒน์
                           ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

 การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำากว่า
ราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
 หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว 
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่ thaidhamallianze@hotmail.com 
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ท่ีพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ จะทำาการตรวจสอบ 
สืบค้น  โดยบริษัทฯ  จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้  และหาก
บริษัทฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นน้ันจริง 
บริษัทฯ จะกระทำาการ 3 ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

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

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว  โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ  ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก 
รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ  25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................

เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

ก�รชำ�ระค่�สมัคร

        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	อัลไลแอนซ	์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
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร 

• แพร่

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao


