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อาจารยอรรถพล นอยวงศ (หมอมีน ตีสิบ) 

Fortune Therapist 

นักพยากรณ ไพทาโรต

08 9999 4554 

meenthetarot@yahoo.com 

ศาสตร ในการทำนาย 

1. ไพทาโรต (Tarot Card)  

2. เลขศาสตรสากล (Numerology) 

3. ลายเซ็น (Autograph Analysis) 

4. หินทำนาย (Fortune from Stone)

5. เลขศาสตรยานยนต (License plate Prediction) 

6. เลขศาสตรการส�อสาร เลขมือถือ 

7. ฮวงจุยพลังงานชั้นสูง 

ออกรายการ โทรทัศน 

1. รายการ ตีสิบ (ATTEN) ชอง 3 ป 2553 

2. นักพยากรณประจำรายการ Auto Teller True Vision 72 

3. ราตรีสโมสร (ชอง 3 ) ป 2552 และ 

4. รายการตลาดสดสนามเปา (ชอง 5 ) ป 2551

รางวัล เกียรติยศ 

 • 1 ใน 4 นักพยากรณที่มีช�อเสียง จากนิตยสาร เปรียว (ป 2554) 

 • นักพยากรณประจำ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ (งานการกุศลที่ โรงแรม

   ดิเอมเมอรัล รัชดา) 

 • นักพยากรณประจำรานสมเด็จองคสภานายิกา สภากาชาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ (งาน

   การกุศลที่ ศูนยการคา สยามพารากอน) 

 • นักพยากรณประจำมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ( งานการกุศลที่ ศูนยการคาเพนนินซูลา) 
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งานอีเวนท (Event) 

- บรรยาย เร�อง ฮวงจุยพลังงาน ชั้นสูง 

- บรรยายเร�อง หิน และ พลังงาน แหงความสำเร็จ 

- นักพยากรณประจำอีเวนทของเคร�องสำอาง  SK II  , BMW , แสนสิริ , Kasikorn  Bank

- สอนไพทาโรต หลักสูตรอเมริกัน ( Spiritual Reading Course ) และเปนวิทยากรเร�อง 

 “พลังใจจากไพทาโรต” 

- เขียนดวงประจำ ใหกับ นิตยสาร 

 • WhO? Magazine 

 • M2F Magazine 

 • Lisa Magazine (ประจำป) 

ขอมูลเพิ่มเติม 

- รานหมอมีนพยากรณ ( D105)  

 • สาขาตลาด บองมารเช หอง D 105 ใกลประชานิเวศน 

 • สาขารัชดา ซอย 7 ซอยนาทอง ใกล หวยขวาง 

- สำเร็จการศึกษา จาก คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

- เจาของ ผลงานหนังสือ “พลังใจจากไพทาโรต” และ เจาของ ผลงานหนังสือ ดวงรายป 2012  

ขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ใน 

 • ติดตอที่ หมอมีน 08 9999 4554 ,  081 – 939 – 6244

 • Line : 0819396244

 • Email : meenthetarot@yahoo.com

 • www.MasterMeen.com 

 • Facebook : MorMeen

 • IG : MasterMeenforyou 
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Stone Therapy Workshop 

เวิรคชอป หินพลัง บำบัด 

Objectives  & Benefit 

1. ลูกคาสามารถไดความรู เบื้องตนเกี่ยวกับเร�อง หิน บำบัด และ หินพลัง 

2. ลูกคาสามารถตรวจสอบพลังของหิน ที่สวมใสอยู 

3. สามารถใชพลังจากหินในการบำบัด (Healing) รางกายในดานตาง ๆ 

 • ความเครียด จาก หินสีขาว ฮาวไรต 

 • สำเร็จ ในความคาดหวัง (Passion) จาก หินสีมวง  อเมทิสต 

 • สามารถเอาชนะ ทุกอยางอยางมั่นใจ ดวย หินสีฟา เทอรควอยซ 

4. ลูกคาสามารถ เลือกหินใหเหมาะกับตัวเอง ตามราศี 

ตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ หมอมีน ตีสิบ 08 9999 4554 , meenthetarot@yahoo.com 
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ราศีมังกร (Capricorn) เกิด 22 ธันวาคม – 19 มกราคม

 • เสริมดวงดวย หินสีพลอยตาเสือ จะชวยทำใหมีความรักความมั่นคงในการทำงานไดอยางดี ในปนี้ ทั้งคนโสด 

   และคนที่แตงงานแลว และชวยใหการงานมั่นคงโดยเฉพาะธุรกิจสวนตัว และความรักดี 

ราศีกุมภ (Aquarius) เกิด 20 มกราคม – 18 กุมภาพันธ

 • เสริมดวงดวยการใส หินอเมทิสต จะเสริมเร�องปญญา และ สติ สมาธิใหมั่นคง 

ราศีมีน (Pisces) เกิด 19 กุมภาพันธ – 20 มีนาคม

 • แนะนำให สวมใสกำไล หินสีอควอมารีน  จะชวยเสริมใหการงานและการเงินคลองตัวอยางมาก และดานความรัก

   จะทำใหมั่นคงและรมเย็นมีสติเปนอยางดี 

ราศีเมษ (Aries) เกิด21 มีนาคม – 19 เมษายน

 • หินสีฮาวไรซ  ชวยทำใหเกิดสมาธิ และลดความเครียดในการทำงาน และเสริมเร�องความรักใหมีความมั่นคง 

   และไมทะเลาะงาย 

ราศีพฤษภ (Taurus) 20 เมษายน – 20 พฤกษาคม

 • แนะนำให เสริมดวงดวย หินสีมรกต ชวยใหเกิดสมาธิ และความมั่นคงในดานการทำงาน และทำใหใจเย็น

   ไมทะเลาะกันเร�องของความรัก 

ราศีเมถุน (Gemini) เกิด 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน

 • เสริมดวงความรัก หินสีมูนสโตน จะทำใหมีคนเขามาอยางมากสำหรับคนโสด และคนที่แตงงานแลวจะไดลูกดังใจ 

   สวนเร�องงานจะไดโชคลาภเขามาอยางตอเน�อง 

ราศีกรกฎ (Cancer) เกิด 21 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม

 • หินสีทับทิมแดง จะชวยใหเกิดรักมากยิ่งขึ้นในคนโสด และมีพลังในการทำงานอยางดีมากในปนี้  
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ราศีสิงห (Leo) เกิด 23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม

 • เสริมดวงดวยหินสี ยูนาไคต สีเขียว จะเรียกทรัพย เรียกโชคลาภอยางดี และจะทำใหผูใหญรักและเมตตามากๆ 

ราศีกันย  (Virgo) เกิด 23 สิงหาคม – 22 กันยายน

 • หินสี ลาพิส ลาซูรี จะเสริมเร�องของการทำงานใหดีมากยิ่งขึ้น เอาชนะคูแขงไดดี และคนโสดจะลดปญหาเร�อง

   มือที่สาม 

ราศีตุล (Libra) เกิด 23 กันยายน – 23 ตุลาคม

 • เสริมดวงความรักดวย หินสี โอปอล จะทำใหความรักผานวิกฤตไปไดดวยดี และการงานผานอุปสรรค ผูใหญ

   ชวยเหลือดีมาก 

ราศีพิจิก (Scorpio) เกิด 24 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน

 • หินสี ไหมทอง จะเรียกทรัพยมาดีมาก และนำเร�องขาวมงคลทางความรักเปนอยางดี 

ราศีธนู (Sagittarius) เกิด 22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม

 • แนะนำใหสวม หินสี เทอรควอยซ จะเอาชนะอุปสรรค และนำเสนอโครงการใหญๆ ผานดีมาก 


