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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 
 ตัวอย่างของหัวข้อท่ีเราจัดบรรยายก่ึง Workshop ใน TDA 
Protocol I มีต้ังแต่ การลดความดันโลหิต ลดน้ำาตาล ลดไขมันในเลือด
ด้วยตนเองใน 8 สัปดาห์ และการรักษาภูมิแพ้อาหารแฝง และลำาไส้
แปรปรวนใน 12 สัปดาห์ ทุก Protocol ของไทยธรรมชัดเจน เห็นผล
นำาไปปฏิบัติได้จริง และเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้เข้าอบรมได้อย่างน่าทึ่ง  

 TDA Protocol โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ เกิดจากความรัก และความปรารถนาดี ที่เรามีให้กับ
สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน Thaidham Learning เป็นโครงการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยธรรมในทุกด้าน ทุกแง่มุมของชีวิต
หากท่านสนใจเข้ารับการอบรม TDA Protocol ติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกขาย และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เรายินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่โลก
ของไทยธรรม อัลไลแอนซ์ โลกของกัลยาณมิตร มิตรไมตรี และ 
ความรัก

โปรแกรมการดูแลสุขภาพ
แบบไทยธรรม อัลไลแอนซ์

	 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย	 และฟื้นฟูสุขภาพ	 เป็น
ศาสตร์การดูแลสุขภาพ	 ท้ังร่างกาย	 และจิตใจแบบองค์รวม	
ซ่ึงองค์ประกอบของชีวิตเราแต่ละคน	 ประกอบด้วย	 กาย	 ใจ	
อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ	สุขภาพที่ดีจึงเป็นผลของ
การรักษาสมดุลของทั้ง	5	องค์ประกอบของชีวิต
 
 TDA Protocol เป็นหนึ่งในโครงการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกไทยธรรมแต่ละคน เพ่ือผลลัพธ์ของสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ที่เรามีคำาขวัญว่า “รู้สึกดี และดูดี จนถึงวินาทีสุดท้ายของ
ชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Thaidham Learning

 TDA Protocol ประกอบด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะทาง 
อย่างเช่น TDA Protocol I ที่เราได้จัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 
2017 เป็น Protocol หรือโปรแกรมท่ีให้ท่านได้จัดการกับโรคแห่ง
ความเส่ือมท่ีรบกวนชีวิต อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 
โรคความดันโลหิตสูง ภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง และลำาไส้แปรปรวน 
อันเป็นที่มาของโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
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 19 ปีที่แล้ว  ดิฉันมีผื่นแดงขึ้นที่หน้า จนเป็นแผล มีอาการ
ผมร่วง จนผมบางเห็นหนังศีรษะ จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ แพทย์
ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ พบว่าดิฉันเป็น DLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะ 
แพทย์สั่งห้ามโดนแสงทุกชนิด ทั้งแสงแดด และแสงจากไฟฟ้า ต้อง
ใส่หมวก และแว่นตา สวมเสื้อคลุมแขนยาว ใส่กางเกงขายาว ซึ่ง
ดิฉันเรียกมันว่าชุดเกราะค่ะ ที่สำาคัญคือห้ามมีลูก เพราะจะเป็น
อันตรายต่อลูกโดยตรง ถ้าคลอดอาจจะต้องเลือกระหว่างแม่ หรือลูก 
เป็นคำาพูดที่ดิฉันจำาได้ติดหูตั้งแต่นั้นมา ดิฉันต้องรับประทานยาทุกวัน
พบแพทย์ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 12 ปี แพทย์ให้หมั่นตรวจตา
ทุก 6 เดือน อย่าผิดนัด เพราะยาที่รับประทานมีผลต่อตาโดยตรง
อาจทำาให้ตาบอดได้ ตอนนั้นดิฉันรู้สึกกังวลใจมาก คิดมากจนเครียด 
ทำาให้มีอาการของปวดหัวไมเกรนเพิ่มอีก จนคุณแม่ชวนไปไหว้
พระพุทธชินราช ที่จังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น 
ดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสพบกับพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช ดาราขวัญใจของ
บ้านเรา และพบ ดร.อาริยา สาริกะภูติด้วย ก็ได้พูดคุย ปรึกษาถึงวิธีการ
ดูแลตัวเอง ดร.อาริยา แนะนำาให้ดิฉันรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า สมุนไพรจีนเพื่อบำารุงร่างกาย น้ำามันปลา
ผสมใบแปะก๊วย สารสกัดจากสาหร่ายแดง สารสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ำาลึก  และดื่มน้ำาด่างจากเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป

ผลปรากฏว่าภายใน 1 เดือน แผลท่ีอยู่ตามร่างกายแห้ง และก็หายไป 
ผื่นที่หน้า เริ่มจางลง ดิฉันรับประทานต่อเนื่องตลอด 6 เดือน อาการ
ดีขึ้นมาก จนสามารถออกไปเดินนอกบ้านได้โดยที่ไม่ต้องใส่ชุดเกราะ
อีกต่อไป ผิวสู้แสงได้ดีขึ้น อาการไมเกรนหายไป ไม่ปวดหัวแบบ
ทรมานอีกเลย  ที่สำาคัญ 2 ปีถัดมา ดิฉันก็มีเจ้าหญิงตัวน้อยๆ หน้าตา
จิ้มลิ้ม คลอดออกมาปกติ สมบูรณ์ดีทุกอย่าง แถมคลอดธรรมชาติ
ด้วยนะคะ ปัจจุบันดิฉันเป็นคุณแม่ยังสาว ลูก 2 ค่ะ ผู้หญิง 1 คน  
ผู้ชาย 1 คน ครอบครัวมีความสุขมากๆ ค่ะ ขอบพระคุณคุณแม่ลัดดา 
ที่ทำาให้ได้มารู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ ขอบคุณพี่เปิ้ล จารุณี และ 
ดร.อาริยา ที่เป็นคนมอบชีวิตใหม่นี้ให้ดิฉัน และดิฉันไม่เคยลืมที่จะ
บอกต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กับคนที่กำาลังเจอปัญหาสุขภาพแบบ
เดียวกัน แบบท่ีไทยธรรมได้แนะนำาส่ิงดีๆ ให้กับครอบครัวของดิฉันเอง  
ขอบพระคุณมากค่ะ

คุณฉัตรปวีน์ คำาชุ่ม
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ 

จ.นครสวรรค์

	  

“แพทย์บอกว่า 
ห้ามมีลูก เพราะจะเป็น

อันตรายต่อลูกโดยตรง
ปัจจุบันดิฉันเป็นคุณแม่

ยังสาว ลูก 2 ค่ะ 
ผู้หญิง 1 คน  ผู้ชาย  1 คน 

ครอบครัวมีความสุข
มากๆ ค่ะ ” 
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คุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร
ผู้บริหารระดับเพชร

จ. สุราษฎร์ธานี

 ดิฉันรู้จักไทยธรรมจากความตั้งใจค่ะ ตั้งใจที่จะหาธุรกิจ
เครือข่ายดีๆ ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 
ให้มีรายได้เพิ่มด้วย โดยดิฉัน เลือกจากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในระบบ
เครือข่ายกว่า 3000 แห่ง ใช้เวลาศึกษากว่า 200 ชั่วโมง เพื่อให้
เข้าใจในธุรกิจให้มากที่สุด เพราะต้องการทำาธุรกิจให้ประสบผลสำาเร็จ
จริงๆ โดยดิฉันได้ทดลองใช้สินค้า และตัดสินใจเริ่มธุรกิจไทยธรรม 
โดยมีที่ปรึกษาคือ คุณตู่ มณฑา รัตนพันธ์ ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่
ไทยธรรม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งคุณตู่ได้แนะนำาให้รู้จักกับคุณวิว 
รัชชาภา ไชยมล ผู้จัดการฝ่ายขายของไทยธรรมฯ ที่มาดูแล และให้
คำาแนะนำาเรื่องแผนการตลาดของไทยธรรม  ดิฉันบอกตรงๆ ว่าถ้าเรา
เข้าใจแผนการตลาดของไทยธรรมแล้ว ทุกอย่างจะง่ายมากๆ สัปดาห์
แรกแนะนำาเพื่อนรัก 8 คน ซื้อสินค้าใช้ตามแผนเลย ผลปรากฏว่า 
ภายในสัปดาห์แรก ดิฉันขึ้นตำาแหน่งเป็นผู้จัดการระดับโกเมน โดยที่
ยังไม่ได้เริ่มขายสินค้าเลยค่ะ และหลังจากนั้นอีก 3 เดือน ดิฉันก็มี
รายได้ 5 หลักมาโดยตลอด เพียงสมาชิกใต้สายงานทุกคนแนะนำาคน
อื่น คนละ 8 คน โดยทุกคนซื้อสินค้าใช้เอง ทุกคนทำาเหมือนกันหมด
ค่ะ เพราะทีมเราส่วนมากทำางานประจำา จึงไม่มีเวลาขาย แต่ส่วนตัว

“ดิฉัน เลือกไทยธรรม จากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในระบบเครือข่าย
กว่า 3,000 แห่ง  ใช้เวลาศึกษากว่า 200 ชั่วโมง เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจ
ให้มากท่ีสุด เพราะต้องการทำาธุรกิจให้ประสบผลสำาเร็จจริงๆ”

จะแนะนำาให้ทีมงานนำาเรื่องการดูแลสุขภาพดีๆ นี้ ไปบอกต่อให้คน
ที่รักมากกว่า แค่บอกคนที่เรารัก 8 คนเท่านั้น และเพียงแค่ใช้สินค้า
ดีๆ ดูแลตัวเองทุกเดือน มาเรียนรู้เรื่องสินค้าจากคุณยุ้ย ดร.อาริยา
สาริกะภูติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยธรรมฯ แค่เดือนละครั้ง ก็
พอแล้ว เพราะเวลามีข้อสงสัย หรือปัญหาสุขภาพของลูกค้าท่ีไปเจอมา 
คุณยุ้ยก็จะมาตอบให้ เพราะคุณยุ้ยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ ตอบได้ทุกคำาถาม คือมันสุดยอดมากๆ ดิฉันทำาแบบนี้
เหมือนกันทุกคน ผ่านไปไม่ถึง 6 เดือน ก็ขึ้นตำาแหน่งผู้บริหารระดับ
เพชร และสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในทีม ทุกคนสุขภาพดีขึ้น มีรายได้ มี
ความสุขกันหมดทุกคนเลย ทุกวันนี้ก็รับแต่โทรศัพท์ของสมาชิกที่
โทรมาขอบคุณ ที่ชักชวนให้เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายไทยธรรม ขอ
ขอบคุณผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ ที่ก่อตั้งบริษัทฯ ดีๆ และผลิต
สินค้าดีๆ เพื่อช่วยให้คนไทยสุขภาพดี และมีรายได้ ขอบคุณค่ะ
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 เม่ือหน้าฝนมาเยือน ความช้ืนในอากาศเปล่ียนแปลง หรืออุณหภูมิ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา อาจทำาให้หลายคนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง
พอ มีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตัว หรือเป็นหวัดคัดจมูกได้ สารอาหารท่ีมีงานวิจัย
ด้านการแพทย์ ในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานอย่างกว้างขวาง มี
ดังนี้

• เบต้ากลูแคน : มีคำากล่าวจากนักวิชาการว่า สารท่ีสามารถเพ่ิม
ภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ซ่ึงมีสมรรถภาพสูงสุดเท่าท่ีวงการวิทยาศาสตร์
รู้จักในปัจจุบัน คือ เบต้ากลูแคน (Betaglucan) และต่อไปจะกลายเป็น
สารจากธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในทางยา เพื่อไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง 
และเชื้อโรคดื้อยาในอนาคต

เบต้ากลูแคน สกัดได้จากยีสต์ มีคุณสมบัติมหัศจรรย์ที่สามารถกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย  ใช้รับประทานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
จากเชื้อโรคต่างๆ ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สำาคัญ คือ ลดระดับ
โคเลสเตอรอล เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สำาหรับประโยชน์ที่เหนือกว่า
สารอื่นๆ คือ สรรพคุณในการป้องกัน และร่วมบำาบัดโรคมะเร็ง โดย
การกระตุ้นการทำางานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) ให้ไป
ทำาลายเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กระตุ้น
ภูมิต้านทาน
  รับหน้าฝน
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เบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิต้านทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้า 1, 3/1, 6
กลูแคน (Beta 1, 3/1, 6 Glucan) เป็นสารที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของ
ร่างกายได้อย่างไม่จำาเพาะเจาะจง คือ ต่อต้านเชื้อจุลอินทรีย์ และสิ่งแปลกปลอม
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และมะเร็ง การใช้เบต้ากลูแคนร่วม
กับยาปฏิชีวนะ จะทำาให้ใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลง และการรักษาได้ผล รวมทั้งควรใช้
เบต้ากลูแคนในคนไข้หลังผ่าตัด เพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ

• พลูคาว หรือ คาวตอง มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในการยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่ก่อให้เกิดเริม มีฤทธิ์ต้านไวรัส
ไข้หวัดใหญ่  และเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม  มีฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ที่ทำาให้เกิดหนอง เชื้อ Sarcina Ureae 
ที่ทำาให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ขับ
ปัสสาวะ ตำารายาไทย ใช้รักษาปอดอักเสบเป็นหนอง หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิล
อักเสบ แก้ไอ รักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไตอักเสบ บวมน้ำา ลำาไส้อักเสบ 
เต้านมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แก้บิด แก้ริดสีดวงทวาร 

• มะขามป้อม มีวิตามินซีสูงมากที่สุดในบรรดาพืชทุกชนิดที่มีในโลก ในผลมี
สารป้องกันการเกิดออกซิไดซ์วิตามินซี ทำาให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นาน มะขามป้อม
มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด รวมทั้งฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และต้านไวรัส 
HIV แก้ไอ ต้านการอักเสบ
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• เห็ดหลินจือ : มีสารเจอร์มาเนียมอินทรีย์ (Organic Germanium) 
กระตุ้นการทำางานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ กระตุ้นภูมิต้านทาน
ชนิดครอบคลุมทุกอย่าง ต้านมะเร็ง โดยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตแกมม่า
อินเตอร์เฟอรอน (IFN-g) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีร่างกายผลิตข้ึน ใช้ในการฆ่า
เซลล์มะเร็ง และลดผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำาบัด และฉายรังสี 
การสร้างภูมิต้านทานชนิดไม่จำาเพาะเจาะจงน้ี ครอบคลุมถึงการต่อต้าน
เชื้อไวรัสด้วย โดยเฉพาะเชื้อโรคเอดส์ เห็ดหลินจือ จึงเป็นสมุนไพรที่
เหมาะกับทั้งผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ติดเชื้อ 

• ถังเช่า : ถังเช่ากระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซลล์เพชฌฆาต (Natural 
Killer Cells) หรือ NK Cells เพิ่มขึ้น ซึ่ง NK Cells เป็นเซลล์ที่
ทำาหน้าที่กำาจัดเซลล์มะเร็ง และฆ่าเชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกาย ถังเช่า
มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ช่วยลดโอกาสของ
การติดเชื้อช่วงที่ให้เคมีบำาบัด และหลังการผ่าตัด จากฤทธิ์ของการ
กระตุ้นภูมิต้านทาน และการต้านการอักเสบ

References :
1. Shashidhar MG, Giridhar P, Udaya Sankar K, Manohar B. 
Bioactive principles from Cordyceps sinensis: A potent food 
supplement – A review. J Functional Food 2013;5(3):1013-30.
2. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/researchknowledge/
article/19 /เห็ดหลินจือจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
3. Volman, Julia J (20 November 2007). “Dietary modulation 
of immune function by β-glucans”. Physiology & Behaviour.
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Indian J Tradit Knowl. 2008;7:581–6.
5. Dharmananda S. Emblic Myrobalans: Amla, Institute of 
Traditional Medicine 
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อาหารเสริมกระตุ้นภูมิต้านทาน 
หอบหืด และภูมิแพ้

หวัด (ไวรัส)

ไข้หวัดใหญ่ (ไวรัส)

ภูมิแพ้

หอบหืด และภูมิแพ้

เป็นไข้เจ็บคอ (แบคทีเรีย)

ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (แบคทีเรีย)

ภูมิต้านทานบกพร่อง

โรค/อาการ การป้องกันโรค การร่วมบำาบัดโรค

Vita C 2 caps/day + 
(ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ 
1-2 caps/day)

Immax 1-2 caps/day 
+ Vita C 1-2 caps/day 
+ Grape Seed Extract 
plus tomato 1-2 caps/
day

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ 
2 caps/day + Vita C 
2 caps/day

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ 
2 caps/day + Vita C 
2 caps/day

Immax 1-2 caps/day 
+ Vita C 1-2 caps/day
+ Grape Seed Extract  
plus tomato 1-2 caps/
day

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ
 2 caps/day + 
Bowis 4 caps/day

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ
 4 caps/day + 
(Vita C  2 caps/day) 

Grape Seed Extract 
Plus Tomato 2 caps/
day + Spirumax 4 
caps/day + ถังเช่าผสม
เห็ดหลินจือ 2 caps/
day + (Betaplus 1 
caps/day)

• ในวงเล็บคือ เพ่ิมตามความเหมาะสม

Immax 2 caps/day+ 
Vita C 2 caps/day + 
Grape Seed Extract 
Plus Tomato 1-2 
caps/day + (Beta 
plus 1 caps/day) 

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ
 4-6 caps/day + 
Bowis 4 caps/day

ถังเช่าผสมเห็ดหลินจือ  
4-6 caps/day + 
Vita C  2 caps/day 
+ (Betaplus 
1 caps/day ) 

Immax 2 caps/day + 
Vita C 2 caps/day +
Grape Seed Extract
plus tomato  2 caps/
day + (Betaplus 1 
caps/day) + (Orezol 
Ten 2 caps/day)

ถังเช่าผสมเห็ดหลิน
จือ 4-6 caps/day + 
Vita C  2 caps/day 
+ (Betaplus 1 caps/
day )



10

 มะขามป้อมในภาษาสันสกฤต มีชื่อว่า Amritphala แปลว่า 
ผลไม้จากสรวงสวรรค์ ในบรรดาผลไม้ทั้งหมด มะขามป้อม เป็นผลไม้
ท่ีมีปริมาณวิตามินซีสูงสุด โดยมีปริมาณวิตามินซีถึง 40% มะขามป้อม
1 ผล มีวิตามินซีเท่ากับส้ม 2 ผล ผลการวิจัยพบว่า วิตามินซีใน
มะขามป้อม ให้ผลต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีสังเคราะห์มากนัก
เพราะนอกจากวิตามินซีแล้ว ในมะขามป้อมยังมีสารประกอบท่ีมีประโยชน์
ที่เรียกว่า สารประกอบฟีนอลลิค (Phenolic Compound) อยู่อีก
มากมายหลายชนิด ซ่ึงสารประกอบฟีนอลลิคเหล่าน้ีเอง เป็นสารสำาคัญ
ในกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอันหลากหลายของมะขามป้อม 
จนทำาให้มะขามป้อม มีท่ีใช้ในทางการแพทย์มาต้ังแต่สมัยอินเดียโบราณ
ในตำาราอายุรเวทอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี และเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ในตำารับยาหลากหลายชนิด 
 ฤทธ์ิในทางเภสัชวิทยาของมะขามป้อม ท่ีได้รับการวิจัย และ
ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โลกแล้ว มีดังนี้ ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
ต้านไวรัส HIV แก้ไอ ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิต ยับยั้ง
การก่อกลายพันธุ์ ทำาให้ป้องกันเซลล์ร่างกายเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง 
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
ลดคอเลสเตอรอล ปกป้องตับ หัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันตับ 
และไตจากอันตรายของสารพิษ 
 สรรพคุณในทางยาของมะขามป้อม ท่ีใช้กันท่ัวไปในตำารับยาไทย 
คือ มีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย แก้โรคบิด ป้องกันโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน ขับลม ปวดกระเพาะ ช่วยระบาย ช่วยเรื่องโลหิตจาง ถุงน้ำาดี
อักเสบ อาหารไม่ย่อย และปัญหาทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจ
อักเสบ หอบหืด และภูมิแพ้

 

วิตามินซี กงล้อสำาคัญในการทำางานของ
สารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด

 
 วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ที่ช่วยเพิ่ม
ภูมิชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถป้องกัน และรักษาการอักเสบ
อันเนื่องมาจากแบคทีเรีย และไวรัสได้ นอกจากนี้ วิตามินซียัง
ทำาหน้าที่เหมือนกงล้อที่ช่วยให้สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นออกฤทธิ์ได้
ดีขึ้น ได้แก่ วิตามินอี สารสกัดเมล็ดองุ่น และกลูต้าไธโอน ซึ่งเมื่อ
รับประทานร่วมกับวิตามินซี จะมีระดับในกระแสเลือดสูงขึ้น และ
อยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้น นอกจากนี้   วิตามินซียังเป็นสารสำาคัญ
ในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนในร่างกาย 

References :
1. Saeed S, Tariq P (Jan 2007). “Antibacterial activities of 
Emblica officinalis and Coriandrum sativum against Gram 
negative urinary pathogens”. Pak J Pharm Sci 20 (1): 32–5.
PMID 17337425
2. Ganju L, Karan D, Chanda S, Srivastava KK, Sawhney RC, 
Selvamurthy W (Sep 2003).”Immunomodulatory effects of 
agents of plant origin”. Biomed Pharmacother. 57 (7): 296–300. 
doi:10.1016/S0753-3322(03)00095-7. PMID 14499177
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เวชสำาอางในฝันของการ
ลดเลือนทุกรอยแผลเป็น
เวชสำาอางสูตรพิเศษ ลดเลือนทุกรอยแผลเป็น
เช่น แผลเป็นจากอุบัติเหตุ แผลเป็นจากสิว 
แผลเป็นหลุมสิว แผลคีลอยด์ แผลจาก
เลเซอร์  เพื่อผิวที่สดใส  ไร้รอยแผลเป็น
 

ส่วนประกอบสำาคัญ :
 Sodium Heparin ป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
ช่วยกระจายเลือดออกจากบริเวณที่ฟกช้ำา เป็นรอยแดง หรือ 
บาดเจ็บ

 Centella Asiatica สารสกัดจากใบบัวบก 
มีฤทธิ์ในการสมานแผล ทำาให้แผลหายเร็ว มีฤทธิ์ในการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อรา และลดอาการอักเสบ กระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน ป้องกันการเกิดแผลเป็น ต้านอนุมูลอิสระ 
ทำาให้ผิวหนังเต่งตึง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 Dragon Blood เลือดมังกร มีคุณสมบัติใน
การสมานแผล สมานผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการอักเสบ
ของผิว รวมทั้งผิวที่อักเสบจากการติดเชื้อ ต้านอนุมูลอิสระ 
กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ฟ้ืนฟูผิวท่ีบาดเจ็บ 
ให้เรียบเนียน

 Tamarindus Indica Seed Extract 
สารสกัดจากเม็ดมะขาม ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ให้รีดิซ ลดเลือนรอยแผลเป็นบนผิวของคุณตั้งแต่วันนี้

วิธีใช้ : ทารีดิซ เช้า-เย็น บริเวณที่เป็นแผล 
หรือ แผลเป็น แผลจะค่อยๆดีขึ้นในระยะเวลา
 2-4 สัปดาห์

REDIZ
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Defini Gluta ขาว ใส 
ล้างพิษตับ กระตุ้นภูมิต้านทาน
มาด่ืม Defini Gluta กันเถอะ

ส่วนประกอบสำาคัญใน Defini Gluta เคร่ืองด่ืม
อัจฉริยะ ปราศจากน้ำาตาล เพื่อผิวผ่องใส ไร้
สารพิษ

แอล กลูต้าไธโอน : กลูต้าไธโอนเป็นสารล้างพิษหลักภายใน
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตับ และปอด และเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระหลักประสิทธิภาพสูงตัวหนึ่งของร่างกาย กลูต้าไธโอน 
ทำาให้ขบวนการผลิตเม็ดสีของร่างกาย มีการผลิตเม็ดสีขาวอมชมพู
มากขึ้น และผลิตเม็ดสีน้ำาตาล หรือดำาน้อยลง ทำาให้ผู้บริโภค
กลูต้าไธโอน มีผิวพรรณที่ผ่องใสอมชมพู และยังมีหน้าที่กระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานของร่างกายอีกด้วย

แอล ซีสเทอีน : หน่ึงในสามของกรดอะมิโนท่ีเป็นส่วนประกอบ
หลักของกลูต้าไธโอน ใช้ล้างพิษของยาแก้ปวดพาราเซตามอล ซึ่ง
ในระดับสูงมีผลเป็นพิษต่อตับ ล้างพิษจากมลภาวะในอากาศ และ
พิษจากยาฆ่าแมลง ล้างพิษจากเคมีบำาบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
นอกจากนี้ยังให้ผลปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ป้องกันความเสียหาย
ของตับ อันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันความเสียหาย
ของไต อันเนื่องมาจากการฉีดสารสีเพื่อการใช้รังสีวินิจฉัย ให้ผลดี
ในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะไตล้มเหลวร่วมด้วย 

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด : สารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหน่ึงใน
ร่างกาย บทบาทสำาคัญของอัลฟา ไลโปอิค แอซิด คือ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานของกลูต้าไธโอน และเพ่ิมระดับของกลูต้าไธโอนท้ังในเซลล์
และนอกเซลล์ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน และเพ่ิมระดับ
ของวิตามินอี วิตามินซี และโคเอนไซม์คิวเทน ในกระแสเลือดด้วย

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลท : ช่วยในกระบวนการสร้าง
โปรตีนให้กับเส้นผม ต้ังแต่การเจริญเติบโต ทำาให้เส้นผมแข็งแรง ไม่
เปราะหักง่าย ช่วยให้เซลล์สามารถนำาเอาวิตามินเอไปใช้ประโยชน์ได้ดี
ข้ึนด้วย ซ่ึงช่วยทำาให้เซลล์ผิวพรรณท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ๆ มีสุขภาพดี 
และยังเก่ียวข้องกับการรักษาสมดุลของปริมาณไขมันในผิวหนัง และ
ควบคุมปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตันของต่อมไขมันได้ด้วย

โซเดียม แอสคอร์เบต (วิตามินซี) : เป็นหนึ่งใน
สารสำาคัญในกระบวนการผลิตกลูต้าไธโอนในร่างกาย การบริโภค
วิตามินซี ทำาให้ระดับกลูต้าไธโอนในเซลล์ และในเลือดเพิ่มขึ้น
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เยี่ยมชมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมืองที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวย และ
น่าอยู่ที่สุดในโลก ชมโรงละครโอเปร่าเฮาส์ ล่องเรือสำาราญในอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปกับ
สะพานฮาร์เบอร์ ใกล้ชิดกับหมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบต ที่ Koala Park Sanctuary 
เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถกระเช้าชมเขา Three Sisters Rock 
และอื่นๆอีกมากมาย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม 18 เดือน 
  รวมกัน 396,000 คะแนน) เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2. ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก สามารถนำาคะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่ 1 
   มาคำานวณมูลค่าตั๋วตามจริง เช่น ทำาคะแนนได้ 40% จากกติกา จะต้องจ่าย
   ค่าตั๋วมูลค่า 60%
3. หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี 1 สะสมเกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมน
  ชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,375,000 คะแนน) มีสิทธรับการ Roll Up คะแนน
   จาก Downline
4. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 จะถูก
   Roll Up ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ Up-Line ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่างประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2. เก็บคะแนน 18 เดือน (6 กุมภาพันธ์ 2559 – 5 สิงหาคม 2560) ท่องเที่ยว
   ประมาณ ตุลาคม 2560 
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 18 เดือน สะสมรวมกัน 396,000 คะแนน และ 
   คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 2,750,000 คะแนน 
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย

 ขอเรียนเชิญพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming Thaidham  คร้ังท่ี  22  
“The Happy  Booming” บูมม่ิงแห่งความสุข ท่ีเราจะเปล่ียน Booming ท้ังงาน 3 วัน 2 คืน 
เป็นเวทีลีลาศ ร้อง เล่น เต้น รำา ร่วมลุ้น และร่วมสนุกไปกับการประกวด TDA The Mask 
Singer และ TDA The Mask Dancer พบกับวิทยากรพิเศษที่จะมาสอนการออกกำาลังกาย
แบบพุมเซ่ (Poomsae) ที่ผสมผสานระหว่างโยคะ ไทชิ และจี้กง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ 
กับพี่น้องครอบครัวไทยธรรม พบเพ่ือนใหม่ๆ สดใสกับเพ่ือนเก่า เตรียมตัวเตรียมใจ กลับคืนสู่วัย
แดนซ์กระจายอีกครั้ง ในค่ำาคืนอันแสนสุขสันต์ TDA Happy Night    
 ก้าวสู่คร่ึงปีหลังแห่งความโชติช่วงชัชวาล 2017 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็น
ส่วนสำาคัญในงานสัมมนา ท่ีแสนอบอุ่นไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ และความรัก ด้วย 2 เง่ือนไขที่
ท่านทำาได้แน่นอน 
1. เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 120,000 บาท สะสมในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่
เดือน พฤษภาคม 2017 – มิถุนายน 2017
 แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จกับพ่ีๆ น้องๆ ไทยธรรม สร้างสรรค์
สังคมแห่งความดีงาม มาร่วมเป็นครอบครัวที่ 2 กับเรา เปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลก
ธุรกิจอิสระ สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์

The Happy 
Booming Thaidham คร้ังท่ี 22 
“บูมม่ิงแห่งความสุข” 18-20 สิงหาคม 2017

Booming XXII 

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงเข้าร่วมงาน
ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-363-7699 
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 ดิฉันมีปัญหาภูมิแพ้ ท่ีแพ้ทุกอย่าง แพ้อากาศ ฝุ่นละออง
หรือแม้แต่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ จามจนน้ำามูกไหลออกมา
ตลอดเวลา แพทย์เฉพาะทางแจ้งว่าภูมิแพ้รักษาไม่หาย ทำาได้
เพียงบรรเทาอาการ และได้ให้น้ำาเกลือมาล้างจมูก และให้ยามา
รับประทาน อาการก็ดีขึ้น แต่ก็กลับมาเป็นอีก จนเมื่อประมาณ
เดือนมกราคม 2017 ดิฉันไปซื้อของกับลูกชายที่ห้างสรรพสินค้า
โรบินสันปราจีนบุรี  และได้พบกับคุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือ
โค้ชปุ๊ก ที่ได้แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ลูกชายรับประทาน 
เนื่องจากลูกชายของดิฉันเป็นเด็กสมาธิสั้น และแนะนำาให้ดิฉัน
รับประทานสารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัดเบต้ากลูแคนเพื่อ
กระตุ้นภูมิต้านทาน สารสกัดจากพลูคาวผสมสารสกัดจากส้ม 
และมะนาว และน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น 
หลังจากรับประทานไปได้ 1 สัปดาห์ อาการภูมิแพ้ดีขึ้น น้ำามูก
ก็ไม่ค่อยไหลแล้ว ดิฉันจึงรับประทานต่อไปประมาณ 1 เดือน
กว่าๆ ผลปรากฏว่า จากท่ีเคยแพ้กล่ินหอม ก็ไม่มีอาการแพ้อีกเลย 

ดิฉันดีใจมาก  ที่ไม่มีอาการภูมิแพ้อีกแล้ว ไม่ต้องล้างจมูก 
และไม่ต้องใช้ผ้าปิดจมูกอีก ดิฉันต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม ที่ทำาให้ดิฉันมีสุขภาพที่แข็งแรง

หลังจากรับประทานไปได้ 1 สัปดาห์ อาการภูมิแพ้ดีขึ้น น้ำามูกก็ไม่ค่อยไหลแล้ว
 ดิฉันจึงรับประทานต่อไปประมาณ 1 เดือนกว่าๆ ผลปรากฏว่า 

จากที่เคยแพ้กลิ่นหอม ก็ไม่มีอาการแพ้อีกเลย

คุณอุดม   นวลปาน        
อายุ 37 ปี    อาชีพ  พยาบาลวิสัญญี 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญหาเร่ืองน้ำาหนักตัวท่ีมากถึง 100 กิโลกรัม เพราะ
น้ำาหนักตัวท่ีมาก ทำาให้มีปัญหาสุขภาพ คือ เจ็บท่ีส้นเท้ามาก ปวดขา 
นอนกรน เหน่ือยง่าย รู้สึกอึดอัดมาก จะลุก น่ัง หรือทำาอะไรก็ไม่สะดวก
เลย หาเสื้่อผ้าใส่ยากมาก ดิฉันจึงเริ่มออกกำาลังกาย ควบคุมการ
รับประทานอาหาร และงดอาหารในบางมื้อ น้ำาหนักก็ลดลง แต่ลด
ช้ามาก ผิวพรรณดูไม่สดใส และดูโทรมมาก จนดิฉันได้มีโอกาสรู้จัก
บริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำาของพ่ีชาย คือคุณพงศนาถ  แสงสุคนธ์
ซ่ึงพ่ีชายของดิฉันได้ศึกษาข้อมูล และลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ แล้วได้ผลค่ะ พ่ีชายจึงให้ดิฉันใช้สูตรคีโตเจนิก ไดเอท 
ควบคู่กับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ  น้ำามันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น  น้ำามันปลาสกัดชนิดไขมัน  EPA  เข้มข้น  
สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก  สารสกัดคอลลาเจนจาก
ปลาทะเลน้ำาลึก สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ และ
สารสกัดแอลคาร์นิทีนเพื่อกระชับสัดส่วน  ดิฉันทำาตามสูตรอย่าง
เคร่งครัด และออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ เพียงแค่ 1 สัปดาห์ น้ำาหนัก
ลดลงไป 2.5 กก. ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องมาประมาณ 3 เดือน 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันทำาตามสูตรอย่างเคร่งครัด และออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ เพียงแค่ 1 สัปดาห์ 
น้ำาหนักลดลงไป 2.5 กก. ดิฉันจึงรับประทานต่อเนื่องมาประมาณ 3 เดือน 

น้ำาหนักก็ลดลงเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้ ดิฉันหนัก 85 กก. น้ำาหนักลดไปถึง 15 กก.

Before 
ม.ค.60 100 Kg. 

น้ำาหนักก็ลดลงเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้ ดิฉันหนัก 85 กก.
น้ำาหนักลดไปถึง 15 กก. อาการปวดที่ส้นเท้าก็ดีขึ้น 
อาการนอนกรนก็ดีขึ้น และทำากิจกรรมต่างๆ ได้คล่องตัว
มากขึ้น ที่สำาคัญผิวพรรณก็ดูสดใสขึ้น ไม่โทรมเหมือน
เมื่อก่อน ดิฉันประทับใจมากค่ะ ต้องขอบคุณบริษัท ไทย
ธรรมฯ ที่ทำาให้มีสุขภาพที่แข็งเเรง

After 
เม.ย.60  85 Kg.

คุณภริตา   แสงสุคนธ์                      
อายุ  40 ปี     อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด กรุงเทพฯ    
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ผมลองรับประทานน้ำามันปลาสกัดเข้มข้นผสมสารสกัดจาก
โกจิเบอร์รี่ ร่วมกับใช้ผ้าปิดตาไวทอป ของบริษัท ไทยธรรมฯ ผ่านไป

เพียง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง เส้นเลือดฝอยสีแดงๆ ที่มัก
ขึ้นบริเวณตาขาวเริ่มจางลง ดวงตาดูสดใสขึ้น ไม่ค่อยปวดตาอีกแล้ว

  ผมเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำาโรงพยาบาล ทำางานเป็นกะ ทำาให้
พักผ่อนไม่เป็นเวลา บางครั้งเข้างานกะกลางคืน ต้องนอนตอน
กลางวัน ก็จะหลับยาก และหลับไม่สนิท เป็นแบบน้ีมาตลอด 13 
ปี นอกจากน้ัน ผมยังต้องเจอกับแสงไฟฟ้าจากหน้าจอมอนิเตอร์ท่ี
ใช้ติดตามอาการผู้ป่วย ทำาให้ใช้สายตาเยอะมาก จนเกิดอาการ
ตาอ่อนล้า ตาสู้แสงไม่ค่อยได้ จะแสบตา และมีน้ำาตาไหล ถ้า
วันไหนนอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ จะรู้สึกว่าสมองอ่อนล้า ไม่
กระปร้ีกระเปร่า จนผมมีโอกาสรู้จักกับคุณเสาวลักษณ์  เรืองอุไร หรือ
พี่เสา ที่แนะนำาให้ผมลองรับประทานน้ำามันปลาสกัดเข้มข้นผสม
สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ ร่วมกับใช้ผ้าปิดตาไวทอป ของบริษัท 
ไทยธรรมฯ ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง 
เส้นเลือดฝอยสีแดงๆ ที่มักขึ้นบริเวณตาขาวเริ่มจางลง ดวงตาดู
สดใสข้ึน ไม่ค่อยปวดตาอีกแล้ว ย่ิงเวลากลับจากท่ีทำางานมา แล้ว
รู้สึกปวดตา ก็จะเอาผ้าปิดตาไวทอปมาปิดไว้ แล้วนอนหลับประมาณ
1 ช่ัวโมง ต่ืนมาอาการก็ดีข้ึน และตอนน้ีผมได้ลองใช้หมวกไวทอป
ด้วย บางคร้ังก็สวมขณะทำางานด้วย และยังเพ่ิมน้ำาปลาผสมสารสกัด
จากใบแปะก๊วยด้วย รู้สึกได้เลยว่าสมองโปร่งขึ้น มีสมาธิมากขึ้น 
ทำางานได้คล่องขึ้น จากที่เคยหลงลืมบ่อยๆ และผมที่เคยร่วง ก็
ไม่ร่วงแล้วครับ ผมประทับใจในผลิตภัณฑ์ จึงรับประทานสารสกัด

น้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น สารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัดเบต้ากลูแคน
เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เปลือกองุ่นด้วย หลังจากได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม 
ผมรู้สึกได้เลยว่าร่างกายแข็งแรงข้ึน ไม่อ่อนเพลียเหมือนเม่ือก่อนอีกแล้ว
ขอบคุณพ่ีเสาท่ีแนะนำาผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ ของไทยธรรม 
ที่ใช้แล้วมีความสุข ยิ่งคู่หูไวทอป ทั้งหมวก และที่ปิดตา ผมรักเลยครับ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณพิมพ์พรรณ  เพ็ชรัตน์             
อายุ  42  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด ปราจีนบุรี   
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คุณพิมพ์พรรณ  เพ็ชรัตน์             
อายุ  42  ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด ปราจีนบุรี   

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีโอกาสรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ จากการแนะนำา
ของเพื่อน และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม
เร่ือยมา จากวันน้ันจนถึงวันน้ี สุขภาพดีข้ึนมากๆ ค่ะ และดิฉันยัง
ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะไวทอปด้วย ก็รู้สึกมหัศจรรย์
มาก  เพราะเคยเดินเหยียบตะปู ขณะไปรับลูกชายที่โรงเรียน 

ดิฉันได้ลองใส่ ถุงเท้าไวทอป พร้อมกับรับประทานน้ำามันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น เพื่อช่วยลดการอักเสบ และรับประทาน

แอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซมร่างกายเพิ่มด้วย หลังจากตื่นเช้ามา 
ดิฉันแปลกใจมาก เพราะเท้าไม่บวม ไม่อักเสบ หรือมีอาการปวดเลย

 ดิฉันมักเป็นหวัดอยู่บ่อยๆ ย่ิงช่วงอากาศเปล่ียน 
ก็จะจาม และมีน้ำามูกตลอด ดิฉันเคยทำางานออฟฟิศมาก่อน
ถ้าในที่ทำางานมีใครป่วย ดิฉันจะติดไวมาก และใช้เวลา
นานกว่าจะหาย นอกจะแพ้อากาศแล้ว ดิฉันยังแพ้อาหาร
ที่เคยรับประทานอยู่บ่อยๆ โดยสังเกตได้จากปากที่บวม
ขึ้น หรือบางทีก็แพ้เครื่องสำาอางที่เคยใช้อยู่ประจำาอีกด้วย 
ดิฉันได้แต่ซื้อยาแก้แพ้มารับประทาน อาการก็จะหายไป 
ทำาให้ดิฉันจะต้องพกยาแก้แพ้ติดตัวตลอดเวลา จนดิฉันได้มี
โอกาสรู้จักคุณปภัสสิริย์ วิเศษพันธ์พงศ์ หรือคุณอ้อม ที่
แนะนำาให้ดิฉันลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บริษัท ไทยธรรมฯ มีสารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัด
จากพลูคาวผสมสารสกัดจากส้ม และมะนาว ถังเช่า
ผสมสารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือแดง น้ำามันปลาผสม
สารสกัดจากใบแปะก๊วย และน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น หลังจากรับประทานไปเพียง 1 
สัปดาห์ อาการหวัด จาม และมีน้ำามูกก็ดีข้ึนแบบเห็นได้ชัด

หลังจากรับประทานไปเพียง 1 สัปดาห์ อาการหวัด จาม และมีน้ำามูกก็ดีขึ้น
แบบเห็นได้ชัด ไม่ต้องรับประทานยาแก้แพ้ และยาลดน้ำามูกอีกแล้ว และอาการ

แพ้อาหาร และแพ้เครื่องสำาอางก็หายไป
ไม่ต้องรับประทานยาแก้แพ้ และยาลดน้ำามูกอีกแล้ว อาการแพ้
อาหาร และแพ้เครื่องสำาอางก็หายไป ไม่มีอาการปากบวม หรือ
เป็นผื่นแดง และคันอีกเลยค่ะ ไม่คิดเลยค่ะ ว่าภูมิแพ้ที่เป็นมานาน
จะหายไป ดิฉันจึงให้ลูกชายรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย
เช่นกัน เพราะอยากให้ลูกชายมีสุขภาพแข็งแรง ดิฉันต้องขอขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ของไทยธรรม ที่ทำาให้ดิฉันมีสุขภาพแข็งแรง และไม่
ป่วยง่ายเหมือนแต่ก่อน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมีปัญหาเร่ืองน้ำาหนักตัว หนักสูงสุด 79.4 กก. ทำาให้
มีปัญหาเร่ืองสุขภาพตามมา  ท้ังอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เส้นเอ็น
ร้อยหวายอักเสบ จะทำาอะไรก็ลำาบาก และอึดอัด หาเสื้อผ้าใส่
ยาก จึงทำาให้ดิฉันพยายามควบคุมอาหาร และออกกำาลังกายมา
โดยตลอด แต่ทำาได้ไม่นานก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมอีก  จนดิฉัน
ได้มีโอกาสรู้จักบริษัท ไทยธรรมฯ ทาง Facebook ของคุณนเรศ   
จันทราพัฒนะ หรือโค้ชเอิร์ท และคุณมินทร์ลดา ฮกชุน หรือโค้ชปุ๊ก
จึงได้พูดคุยกัน โค้ชท้ังสองแนะนำาให้ใช้สูตรลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค
ไดเอท ร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรม คือน้ำามัน
มะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำามันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน 
EPA เข้มข้น สารอาหารบำารุงตับ สมุนไพรจีนชาชง สารสกัดจาก
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก และสารสกัดซีแอลเอเพื่อกระตุ้น
การเผาผลาญ และกระชับสัดส่วน  ดิฉันทำาตามสูตรอย่างมีวินัย
ผ่านไปประมาณ 2 เดือน น้ำาหนักลดลงไปถึง 9.9 กก. เหลือ 69.5 กก.
และปัจจุบันนี้ น้ำาหนักลดลงไปอีก จนเหลือ 68 กก. แล้วค่ะ 
ปัญหาสุขภาพก็ดีขึ้นด้วย ดิฉันประทับใจในผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม
มากค่ะ จึงเริ่มดูแลผิวพรรณด้วยการรับประทานสารอาหารเพื่อ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันทำาตามสูตรอย่างมีวินัย ผ่านไปประมาณ 2 เดือน น้ำาหนักลดลงไปถึง 9.9 กก. 
เหลือ 69.5 กก. และปัจจุบันนี้ น้ำาหนักลดลงไปอีก จนเหลือ 68 กก. แล้วค่ะ

คุณกัญพัชญ์  เทโพทอง      
อายุ  37  ปี     อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

จังหวัด  กรุงเทพฯ  

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ด้วย ดิฉัน
ดีใจมากๆ ที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดี ผิวพรรณที่สวยขึ้น น้ำาหนักก็
ลดลง ต้องขอบคุณโค้ชทั้งสองท่าน และขอบคุณผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารดีๆ ของไทยธรรม ที่ทำาให้ดิฉันมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

After 
เม.ย.60  68 Kg.

Before
ก.พ.60  79.4 Kg.                      
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คุณธนัทพร  แสงอรุณรัตน์    
อายุ   50  ปี    อาชีพ นักธุรกิจไทยธรรม  
จังหวัด  ปทุมธานี      

คุณคณิศร์ณิชา  ราศรีกิจ     
อายุ  37  ปี  อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด กรุงเทพฯ

ตอนนั้นปวดที่เท้ามาก จึงไปพบแพทย์ ต้องกรีด และเย็บแผล 3 
เข็ม พร้อมฉีดยากันบาดทะยักด้วย  แพทย์แจ้งว่าแผลจะมีอาการ
ปวด อักเสบ และเท้าจะบวม ให้พยายามเดินให้น้อยที่สุด พอกลับ
ถึงบ้าน ดิฉันได้ลองใส่ถุงเท้าไวทอป พร้อมกับรับประทานน้ำามัน
ปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น เพื่อช่วยลดการอักเสบ และ
รับประทานแอสต้าแซนทินเพื่อการซ่อมแซมร่างกายเพิ่มด้วย หลัง
จากตื่นเช้ามา ดิฉันแปลกใจมาก เพราะเท้าไม่บวม ไม่อักเสบ หรือ
มีอาการปวดเลย  ดิฉันไปล้างแผลตามนัด  แพทย์ชมว่าแผลที่เท้า
ดีมาก ไม่อักเสบเลย เพียง 1 สัปดาห์ แผลที่เท้าก็แห้ง และ
สามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติแล้วค่ะ นอกจากนี้ ดิฉันยังใช้ที่รัดเข่า
ไวทอป และด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปด้วย อาการ
ปวดข้อเข่าที่เคยเป็นก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากๆ ดิฉันประทับใจ
มาก ปัจจุบันดิฉันเปิดศูนย์ย่อย และขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ไทยธรรมทางออนไลน์ด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรมที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อคนไทยไว้ดูแลสุขภาพ
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เมษายน   2017 เมษายน   2017

มีนาคม  2017 มีนาคม  2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มีนาคม 2017

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มีนาคม 2017

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 927,940  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน เมษายน   2017

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน เมษายน   2017
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คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,257,575   บาท

Recruit
New Active

2017

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 480,120  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 391,590  บาท

กวินทิพย์  ธนถาวรลาภ 
มีนาคม  2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มีนาคม  2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 21 ท่าน

ศตพร  เพ็ชรัตน์
เมษายน  2017
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน เมษายน 2017
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 7 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

สถานที่จัดส่งวารสาร

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

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

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

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

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
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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

• 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


