


  … หลากหลายค าถามที่เราจะช่วยค้นหาค าตอบ… 

ผู้ปกครองและเดก็ คุณครูและนักเรียน ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารองค์กร 

“จุดแข็งและความสามารถ
ตั้ งแ ต่ก า เ นิดของลูก เรา คือ
อะไร” 
 
“ลูกเรามีความสามารถอะไรท่ี
เรายงัไม่ได้เอาใจใส่” 
 
“ท าไมลูก หรือ คู่ชีวิตของเรา
ถึงได้มีพฤติกรรมเช่นน้ัน” 

“นักเ รียนมี รูปแบบในการ
เรียนรู้อย่างไร จากการฟัง การ
ดู หรือการปฏิบัติ” 
 
“นักเรียนมีลักษณะการเรียนรู้
ท่ีเร็วหรือว่าเป็นไปอย่างช้าๆ” 
 
“เรียนในสายใด วิชาใด คณะ
ใด ท่ีจะเหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียน” 

“ควรจะสอนงาน มอบหมาย
งานพนักงานอ ย่า งไร ท่ีจะ
ได้ผล” 
 
“ ง า น ใ ด ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ
คุณลักษณะและศักยภาพของ
บคุลากร” 
 
“ควรพัฒนาบุคลากรในเร่ือง
ใด และอย่างไร” 
 
“ควรคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ใ ห้ ไ ด้คน ท่ีตรง ศักยภาพ ท่ี
ต้องการ” 



myDNA มุ่งมัน่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลก้าวไปสู่ศักยภาพขั้นสูงสุดของตนได้ 
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Discover 

• การค้นพบศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจและวิเคราะห์
ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics) เพื่อค้นหาศักยภาพ ความถนัด รูปแบบในการเรียนรู้ 
ลักษณะนิสัย และวิธีคิดที่มีในแต่ละบุคคลโดยก าเนิด 

Unleash 

• หลักสูตรอบรม 2 วัน ส าหรับเด็กอายุ 6-15 ปี มุ่งเน้นการกระตุ้นการท างานของสมอง
สองด้านอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาความจ า สมาธิ และจินตนาการโดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยา และเกมส์กระตุ้นพัฒนาการสมองและความจ า 

Enhance 
• หลักสูตรรายสัปดาห์ส าหรับเด็กอายุ 3-12 ปี ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพทางด้านความคิดและสมองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพที่ยั่งยืน 



ระยะทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 13 – ลายนิ้วมือเริ่มพัฒนา 

 

ระยะทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 14 – ส่วนเยื่อหุ้มสมองเริ่มพัฒนา 

 

ระยะทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 21 – ลายนิ้วมือพัฒนาเป็นรูปร่างที่
สมบูรณ์ ชัดเจนและลายนิ้วมือจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

 

ดังน้ัน เซลล์สมองและลายน้ิวมือจึงมีการพัฒนามาพร้อมๆกัน 

ลายนิว้มอืเป็นอตัลกัษณ์และไม่เปลีย่นแปลงตลอดช่ัวชีวิต 
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“Discover” ค้นพบตัวตนและศักยภาพโดยก าเนิด 1 



กว่า 200 ปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปค้นพบว่าลายนิ้วมือสัมพันธ์กับสมอง 
เพราะเกิดมาจากเซลล์กลุ่มเดียวกัน/มีการพัฒนาไปพร้อมกันระหว่างทารกอยู่ใน
ครรภ/์นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาถึงความผิดปกติของยีนส์และสมอง 

ลายนิ้วมือจึงสามารถใช้บอกการท างานของสมองได้ 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบัลายนิว้มอื 



จุดประสงค์หลกัในการวเิคราะห์ลายนิว้มอื 

Prioritisation – จัดล าดับการพัฒนาศักยภาพในการเสริม
จุดเด่นและพัฒนาจุดที่ต้องปรับปรุง 
 
Inspiration – ผลักดันให้บุคคลหรือผู้ปกครองได้รับ
แนวทางหรือวิธีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาจากผลการ
วิเคราะห์ลายนิ้วมือ 
 
Reference – ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสรรค์สร้าง
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา การงาน และความสัมพันธ์ 
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ผลการวเิคราะห์จะสะท้อน 

 ลกัษณะนิสัย 

 กระบวนการและรูปแบบในการคดิ 

 การเรียนรู้โดยก าเนิด 

 ศักยภาพโดยก าเนิด 

ลายนิว้มอืสามารถบอกอะไรได้มากมายเกีย่วกบัตัวของเรา 
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Whorl (W)  
• เป็นตัวของตัวเอง  
• มุ่งมั่นท าในสิ่งที่ต้ังใจ 
• กล้าสู้กล้าลุย  
• มีเหตุผลของตนเอง 

Ulnar (U)  
• ยืดหยุ่น เข้าสังคมได้ง่าย  
• มีความสามารถในการ  
   ท าตามตัวอย่าง 
• สิ่งแวดล้อมมีอิทธิผลต่อ   
   การกระท า  

Radial (R)  
• มีความสามารถในการ   
   สร้างสรรค์นอกกรอบ 
• เลือกท าในสิ่งที่ตนเอง   
   สนใจ  
• มีการสังเกตเฉียบคม   

Arch (A)  
• มีความคิดเรียบง่าย   
   แต่ แฝงไปด้วย  
   ศักยภาพโดยก าเนิด   
   หากได้รับการพัฒนา  
   ท่ีเหมาะสม 

รูปแบบลายนิว้มือ 

ลกัษณะนิสัย 
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ลกัษณะการเรียนรู้ของเรา 

ทักษะในการเรียนรู้ท่ีมีมาแต่ก าเนิด แบ่งออกเป็น  3  รูปแบบได้แก่ 

การเรียนรู้ด้วยการมอง 
 

การเรียนรู้ด้วยการฟัง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิ 
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B 

I 

H G 

นักวทิยาศาสตร์ได้แสดงความเช่ือมโยงระหว่างลายนิว้มือและสมองของเรา 
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สแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว 
(10 นาท)ี 

วิเคราะห์ลายนิ้วมือและ
จัดเตรียมผลรายงาน 

(20 นาท)ี 

วิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักจิตวิทยาของmyDNA 

(50 นาท)ี 

11 

ขั้นตอนของการวเิคราะห์ลายนิว้มือ 



ข้อมูลทีไ่ด้รับจากรายงาน 

ลักษณะนิสัย 
ลักษณะการเรียนรู้และรับข้อมูล 
ศักยภาพที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
บุคคลิกภาพตามทฤษฎี D I S C 
พหุปัญญา 8 ประการ 
ความฉลาดทั้ง 4 ด้าน IQ EQ AQ CQ 
แนวทางอาชีพที่เหมาะกับศักยภาพ 
 



เดก็ 
 
นักเรียน/นักศึกษา 
 
บุคลากรระดบัมอือาชีพ 
 
ความสัมพนัธ์ 
 
โรงเรียน/สถาบนัการศึกษา 
 
องค์กร 

 

มุ่งเน้นให้บริการแก่ครอบครัวและองค์กรบริษัทรวมทั้งคนทุกกลุ่มวัย 
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เดก็ : 
เข้าใจและทราบถึงลักษณะนิสัยโดยก าเนิด 
เข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ทราบถึงศักยภาพและความสามารถรวมทั้งความถนัดที่แท้จริง 

    ของตัวเด็ก 
สรรหาและจัดสรรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเด็ก 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 

ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 
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นักเรียน/นักศึกษา :  
ช่วยแนะแนวทางการศึกษาต่อหรือเลือกสายวิชา/ 

    อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกเรียนและศึกษา 
สร้างความมั่นใจในตนเอง 
สร้างสรรค์ชีวิตให้ตรงกับตัวตนที่แท้จริง 

 

ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 

15 



ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 
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บุคลากรระดบัมืออาชีพ : 
รับรู้ถึงลักษณะนิสัย ความสามารถ และความถนัดของตน อัน  

    น ามาสู่การเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับตัวตนมากที่สุด 
มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่  

    เหมาะสม 
จุดประกายความสามารถความถนัดและความชอบจากอดีตถึง 

    ปัจจุบัน 
มีข้อมูลในการวางแผนเพื่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 



ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ  

ความสัมพนัธ์ : 
เข้าใจและยอมรับในตัวของคุณและคนที่คุณรัก 
มีแนวทางการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เติมเต็มความสัมพันธ์และความผูกผันที่ดีกับคนที่คุณรัก 
พัฒนาความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการส่ือสารและการ 

    ใช้ชีวิต 
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ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ  

โรงเรียน/สถาบันการศึกษา : 
เข้าใจลักษณะนิสัยโดยก าเนิดของนักเรียน/นักศึกษา 
ทราบถึงศักยภาพโดยก าเนิด และสิ่งที่ต้องพัฒนา 
วางแผนพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับ  

    นักเรียน/นักศึกษา (Student-Centric Learning) 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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ประโยชน์จากการเข้ารับบริการ  
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องค์กร : 
คัดเลือก สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทงาน 
มอบหมายงานและหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับบุคลากรใน 

    องค์กร 
ค้นหาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสานต่อการปฎิบัติงานใน 

    องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
จัดระบบและวางแผนระบบการท างานของบุคลากรเพื่อ 

    ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการบริหารขององค์กร 
สร้างความเข้าใจระหว่างกันเพื่อการท างานร่วมกันได้อย่างมี  

    ประสิทธิภาพ 



ส่วนหน่ึงของผู้ทีไ่ด้เข้ารับการวเิคราะห์ลายนิว้มือกบั myDNA  
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ส่วนหน่ึงของผู้ทีไ่ด้เข้ารับการวเิคราะห์ลายนิว้มือกบั myDNA  



โรงเรียนและองค์กรทีม่อบความวางใจให้กบั myDNA 



ภาพบรรยากาศ 

จัดประชุมเพือ่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ทีจ่ะ
ได้รับจากศาสตร์การวเิคราะห์ลายนิว้มอื 



ภาพบรรยากาศ 

สแกนลายนิว้มอื 



ภาพบรรยากาศ 

จัดประชุมเพือ่อธิบายการอ่านรายงานในเบือ้งต้นให้กบัผู้ปกครอง 



ภาพบรรยากาศ 

ผู้เช่ียวชาญวเิคราะห์ผลรายงานให้กบัผู้ปกครองพร้อมด้วยคุณครูประจ าช้ัน
เป็นรายบุคคล 



ผลประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าในปี 2556 
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จ านวนลูกค้าทีท่ าแบบประเมนิ 943 คน 

หัวข้อประเมินเกีย่วกบันักวเิคราะห์และผลการวเิคราะห์ ระดบัความพอใจ 

 การให้บริการโดยรวมของพนักงาน 96.31 

 การน าเสนอของนักวเิคราะห์ ในการอธิบายข้อมูลผลการวเิคราะห์ได้ชัดเจน  98.85 

 นักวเิคราะห์เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยตามที่ท่านต้องการทราบ 99.16 

 หลงัจากฟังผลการวเิคราะห์แล้ว ผลการวเิคราะห์ที่ได้ตรงกบัลกัษณะของท่านหรือ บุตรหลาน 
 ของท่าน  96.52 

 ผลการวเิคราะห์ท าให้ท่านมีความเข้าใจตนเองหรือบุตรหลานของท่านมากขึน้ 97.34 

 ผลการวเิคราะห์และข้อแนะน าที่ได้มีส่วนช่วยพฒันาท่านหรือบุตรหลานของท่าน 98.06 



สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพสมองของ Professor 
Makoto Shichida 
มุ่งเน้นการกระตุ้นการท างานของสมองทั้งสองด้านอย่าง
สมดุล  
ใช้ศาสตร์และรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เน้นการพัฒนาสมาธิ ความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ และ
ความจ า  

“Unleash” ปลดปล่อยศักยภาพผ่านเวิร์คช็อป 2 วนั (ส าหรับเด็กอายุ 6-15 ปี) 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
    มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมท่ีท าหรือสิ่งที่สนใจได้นานขึ้น 
    จดจ าข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นย า 
    เสริมสร้างจินตนาการ 
    สร้างเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความคิดเชิงบวก 
    มีความคิดที่เฉียบคมข้ึนในการแก้ไขปัญหา 
    สามารถสร้างทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชีวิตด้วย 

      ตนเอง 
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หน้าที่ของสมองทั้ง 2 ซีก 

สมองซีกขวาจะส่งเสริมการท างานของสมองซีกซ้าย เช่น ในการอ่านหนังสือ ท าให้เดก็สามารถเข้าใจ
เนือ้หาได้รวดเร็ว และจ าได้ในระยะยาว   



การปลุกพลังสมอง 

   a       ผลที่ได้รับจากการกระตุ้นการท างานของสมอง 
                   ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ทักษะด้านความจ าและสมาธ ิ
ความสามารถทางการใช้ความคิด 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
การบริหารจัดการอารมณ ์
การใช้เหตุผล/ความคิดสร้างสรรค์ 

สมองทั้งสองด้านท างานอย่างอย่างสมดลุ 

ผลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า…. 
 
        ศักยภาพทางสมองถูกใชเ้พียง 5% เท่านั้น  
        การใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่ 
        เป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
        โดยปกติ เราใช้สมองเน้นไปทาง  
         ซีกใดซีกหนึ่ง 



จุดเด่นของกจิกรรม 

เน้นการเรียนรู้ผ่านสมองซีกขวาด้วยวธีิการสนุกสนานและสร้างสรรค์ 

สอดคล้องกบัการท างานของคลืน่สมองเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
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ใช้ระบบคลืน่เสียงพเิศษกระตุ้นศักยภาพสมอง 



ตัวอย่างกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัการท างานของคลืน่สมอง 

Beta Wave   
เป็นช่วงคลื่นท่ีสมองก าลังท างานและควบคุมจิตใต้ส านึก สมองจะเปิดรับข้อมูลผ่านระบบ
ประสาทสัมผัสทุกด้าน เสริมสร้างความจ าระยะสั้นได้ดี 
ตัวอย่างกจิกรรม เช่น การเต้น การขยับร่างกายตามจังหวะ 

Alpha Wave   
เป็นช่วงคลื่นท่ีสมองอยู่ในช่วงพักผ่อนหรือก าลังท าสมาธิ ซึ่งเป็นช่วงท่ีช่วยให้ความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถรับข้อมูลได้ดีที่สุด ท าให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมส่งเสริมการจดจ าให้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
ตัวอย่างกจิกรรม เช่น ฝึกการจินตภาพ ฝึกความจ าและการสังเกตจากภาพเคลื่อนไหว ฝึก
ความคิดสร้างสรรค์จากการถาม-ตอบปริศนา 

Theta Wave   
เป็นช่วงคลื่นท่ีสมองอยู่ในช่วงของการเข้าสมาธิแบบลึก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเห็นภาพ
ต่างๆ  โดยกระบวนการท่ีเราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้ส านึกได้ เกิดสมาธิแน่วแน่และ
ส่งเสริมความจ าระยะยาวได้ดี 
ตัวอย่างกจิกรรม เช่น การท าสมาธิด้วยการใช้ภาพ ฟังคลื่นเสียงพิเศษ 
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พัฒนาศักยภาพทางความคิดและสมองอย่างตอ่เนื่อง ด้วย
กิจกรรม Workshop รายสัปดาห์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) ด้วยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

“Enhance” เพิม่พูนศักยภาพผ่านเวร์ิคช็อปรายสัปดาห์(ส าหรับเด็กอายุ 3-12 ปี) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
    สร้างเสริมการพัฒนาสมาธิ และความจ า 
    เพิ่มทักษะด้านการเชื่อมโยงทางความคิด 
     ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เร็วข้ึน  
     เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความกล้าแสดงออก การแสดง 

         ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  
     สามารถน าศักยภาพและพรสวรรค์ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ใน 

         ชีวิตประจ าวัน 

3 



กิจกรรมส าหรับเวิร์คช็อปรายสัปดาห ์

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เทคนิคส่งเสริมการใช้สมองขวา 
การจดจ าโดยเชื่อมโยงสิ่งของต่างๆ กับอวัยวะใน 

    ร่างกาย  (Body Pegging) 
การใช้สิ่งของต่างๆในห้องน ามาประกอบและ  

    สร้างสรรค์เป็นเรื่องราว (Room Making) 
การฝึกฝนการจ าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ         

    (Topo System) 
การสร้างเรื่องราวในการจดจ า (Linking) 

เทคนิคส่งเสริมการใช้สมองซ้าย 
การฝึกตรรกะ (Logical) มี 12 ระดับ 

ฝึกความจ าระยะสั้น เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ฝึกความจ าระยะยาว เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
เรียนวิชาที่ต้องอาศัยความจ า 
ฝึกการจดจ าและนึกเรื่องราวได้เร็วขึ้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน เช่น ประวัติศาสตร์  
ฝึกจดจ าเส้นทางต่างๆในแผนที่  เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน เช่น ภูมิศาสตร ์
ฝึกการใช้สมองด้านซ้าย เพื่อประยุกต์และ
ต่อยอดวิชาคณิตศาสตร์ 
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ความน่าเช่ือถือที่โดดเด่นและเหนือช้ัน 

ทีมงานที่มีความรู้และมาก
ประสบการณ ์

ได้รับอนุญาตจาก Professor Lin 
Jui Pin ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีรับรอง
แล้วว่ารายงานนั้นครอบคลุมและ
ทันสมัยมากที่สุด 

ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
เพียงรายเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรจาก
สหรัฐฯ 

ทีมบริหารจัดการเปี่ยมประสบการณ์ 

คุณปราโมทย์ พรประภา 
        ที่ปรึกษาด้านการจัดการและ 

พัฒนาองค์กร 
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ  

        ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
องค์กรและบริหารบุคลากร 
คุณอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิใล 

         ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ   
         การศึกษา    



 สิทธิบัตร 



ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการส าหรับหลกัสูตรกจิกรรมเวร์ิคช็อป 
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สนใจติดต่อสอบถาม 
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คุณณัฐ์กัลยา (เบอร์โทร)  092 – 8546442 , 092 - 9745165 
โครงการ VANILLA MOON  ชั้น 4 (ตึกA)  ห้องเลขที่ M 404  
ถนนสาธุประดิษฐ์   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  

ลด 10 % ส าหรับสมาชิกสมาคมกอล์ฟฯ 
(เฉพาะสาขาพระราม 3 เท่านั้น) 




