
TUMAPPS  
Application Marketing 



WELCOME  TO 

บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด เราสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท   

โดยทีมงานที่มีความเช่ียวชาญทั้งด้านแอพพลิเคชั่นและการตลาด 

แอพพลิเคชั่นเพื่อการตลาด 
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การตลาดบนสมาร์ทโฟน 
Marketing Innovations in Smart Phone 

บทน า 

สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่งทีก่ าลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูง  ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
ในเครื่องตามความต้องการได้ด้วยตนเอง 

ท าให้เกิดนวัตกรรมในการท าสื่อทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ 
บนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า การแทรกสื่อโฆษณาผ่านเกมหรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดง 

ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ สามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้
ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าสื่อโฆษณา 
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้าย ใบปลิวแนะน าสินค้าต่างๆ  

IMAGE PLACEHOLDER 
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เกี่ยวกับเรา 
Abous US 

เราจะสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่มีทั้งคุณภาพและความสวยงาม. 
1. บริการรับท า application ทั้ง iOS และ Android 
2. ให้ค าปรึกษาและดูแลโดยมืออาชีพ 
3. เน้นบริการหลังการขาย 
4. พัฒนาฟีเจอร์ application อย่างต่อเนื่อง 

Photoshop 100% 

Design App 100% 

iOS 100% 

Android 100% 

Image Placeholder 
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การท าการตลาดท่ีไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด โฆษณา Facebook - Twitter 

แบรนด์เซ็ง! ผลวิจัยชี้โพสต ์FACEBOOK-
TWITTER ถึงแฟนแค่ 2% นักวิเคราะห์คาดใน 18 
เดือนอาจกลายเป็นแค่สุสาน DISPLAY ADS 

ผลการศึกษาของบริษัทวิจัยฟอร์เรสเตอร์กลับชี้ให้เห็นว่า  

แบรนด์ทั้งหลายอาจเสียทั้งเงินและเวลาไปเปล่าๆ  เนื่องจาก

เนื้อหาของโพสต์ในเฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ของเหล่าแบรนด์

ชั้นน านั้นจะถูกแฟนเพจ และฟอลโลเวอร์พบเห็นเพียง 2% 

นอกจากนี้สถิติยังชี้ให้เห็นด้วยว่า โดยเฉลี่ยแฟนเพจและฟอล

โลเวอร์เพียง 0.1% เท่านั้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับโพสตห์นึ่งๆ  

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีประกาศออกมาจากทางเฟ

ซบุ๊กด้วยว่า ก าลังจะปรับเปลี่ยน Algorithm หรือวิธีคิดค านวณ

การแสดงผลใน News Feed โดยการปรับเปลี่ยนนี้จะท าให้

โพสตต์่างๆ ของแบรนด์ที่ไม่ได้จ่ายเงิน (โปรโมต) จะถูกแฟน

เพจพบเห็นน้อยลงอีก ด้วยเหตุนี้เหล่านักยุทธศาสตร์การตลาด

ทั้งหลายจึงหวังว่า การสื่อสารแลกเปลี่ยนกับลูกค้าด้วย วิธีอื่น

บนเว็บไซต์ของตนเอง 

 “ชัดเจนว่า เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ไม่ได้น าเสนอช่องทางในการ

สร้างความสัมพันธ์ที่เหล่าผู้น าทางการตลาดปรารถนา แน่นอนว่า

แบรนด์ส่วนใหญ่ยังใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นศูนย์กลางทางโซเชียล 

ทว่าพวกเขาก็ต้องสูญเสียเงิน เทคโนโลยี และบุคลากรไปกับ

ช่องทางโซเชียลที่ไม่ได้ให้ผลตอบรับที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง”  

ผลการวิจัยของฟอร์เรสเตอร์ยังพยายามกระตุ้นให้เหล่านักการ

ตลาดคิดให้รอบคอบกับการใช้เงินไปในช่องทางโซเชียล และให้

รับทราบว่าบางครั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์อาจจะไม่ใช่ช่องทาง

การตลาดที่เหมาะสม เหมือนกับที่แบรนด์ต่างๆ เคยรู้จัก  

 โดยเขาคาดการณ์ว่าในช่วง 18 เดือนข้างหน้าจะมีนักการตลาดที่

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตาม และในที่สุดจะทิ้งให้เฟซบุก๊กลายเป็น

สุสานของโฆษณา Display Ads 

IMAGE PLACEHOLDER IMAGE PLACEHOLDER 

IMAGE PLACEHOLDER 



6 

ท าไมธุรกิจคุณจึงควรมี Application 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

5 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญร่้อย

ละ 90 นิยมใชส้มาร์ทโฟนเพื่อหา

ข้อมูลต่างๆ เพราะฉะนั้นแล้วการ

แสดงข้อมูลทางเวปไซด์จะดูยุ่งยาก

และไม่สะดวกกับการหาข้อมูลอีก

ต่อไป 

 
การส่งเสริมการขาย 

Application สามารถส่งโปรโมชั่นหรือ

คูปองต่างๆ เพื่อชักชวนให้สมาชิก

รับทราบข่าวสารต่างๆของคุณได้

โดยตรง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและ

ตรงเป้าหมายมากกว่าสื่ออื่น 

 
การจดจ าในแบรนด์ 

การทีม่ีโลโก้หรือแบรนดข์องเราภายใน

สมาร์ทโฟนของสมาชิกนั้น จะช่วยท า

ให้ สามารถจดจ าในแบรนดข์องเราได้

ง่ายขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่มักไม่นิยมใช้

การบุ๊คมาร์คเวปไซด์เท่ากับการโหลด 

Application 

ġ 
เสริมภาพลักษณ์ให้ธุรกิจ 

การที่ธุรกิจคุณมีแอพพลิเคชั่นไว้ให้บริการ

นั้นสมาชิกสามารถเปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจของคุณ 

ท าให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือ

คู่แข่งและมีโอกาสที่ถูกเลือกใช้บริการ

มากกว่า 
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จุดแข็งของการมีแอพพลิเคชั่นในธุรกิจ 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

r 

h 

U 

å 

ความพร้อมของสัญญาณ 
ในปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคม  
โดยเฉพาะ 3G ช่วยส่งเสริมการใช้งานโม
บายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น 

ความต้องการผู้บริโภค 
โมบายแอพพลิเคชั่นมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อน  
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยตรง 

การเชื่อมต่อ 
ช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเข้า
ได้ง่าย  โดยมีรูปแบบทั้งฟรีหรือช าระเงิน 

การพัฒนา 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้นักพัฒนาไม่
มานัก  ท าให้การพัฒนาสามารถเข้าถึง
ธุรกิจได้ง่าย 
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สิ่งที่เราจะท าให้คุณ 
We do for you 

5 Å a > 

Application 

รับท า application รองรับทั้ง iOS และ Andoird ใช้งานได้ทั้ง

ในสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต โดยทีมงานที่มีความช านาญ 

Easy 
Application ที่เราออกแบบ เน้นความสวยงามและเข้าใจ

ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นได้อย่างสบายใจ 

Marketing 
มีการออกแบบฟีเจอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับการท าการตลาด 

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้จริงในการท าการตลาด 

Control 
มีหน้าจอให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนหน้าหาหรือโปรโมชั่นได้

อย่างใจและง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งการให้ค าปรึกษาต่างๆ 
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ท าไมจึงต้องเป็นเรา 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Z 

 E 

 

 ☕ 

Cost 
เราให้ความส าคัญในการท า Application ต้องมีราคาที่สมเหตุสมผล 

Services 
เราใส่ใจกับการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกมาก
ที่สุด 

Learning 

เรามีหน้าการจัดการให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว 

Planning 

เรามีการวางแผนการจัดการ Feature ต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจ 

Quality 

เรายึดถือในการท างานต้องมีคุณภาพ เสร็จตามก าหนด 

Honest 

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 



1
0 

ขั้นตอนการท างานของเรา 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

01 
พูดคุยและวางแผน 

02 
ก าหนดวัตถุประสงค ์

03 
ออกแบบฟีเจอร ์

06 
ดูแลและให้ค าปรึกษา 

05 
น าขึ้น Store 

04 
เริ่มท าแอพพลิเคชั่น 
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ฟีเจอร์ของเรา I 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

 
Coupons 
สร้างคูปองเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในโอกาส

พิเศษ ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

n Maps 
สร้างแผนที่โดยอิงจาก google map เพื่อ
สะดวกต่อการหาธุรกิจของคุณ 

 
Events 
สามารถสร้างหน้ากิจกรรมเพื่อแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับงานต่างๆได้ 

 
About us  
สร้างหน้าเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทเพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดต่อได ้

g 
User Review  
สร้างหน้าให้ลูกค้าสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้หรือรีวิวเกี่ยวกับสินค้าเราได้ 

r 
Rss Feeds  
น า Feeds จากแหล่งต่างๆมาแสดงผลได้ เช่น 
ข่าว ราคาทอง ราคาหุ้น ราคาน้ ามัน 

4 
Call 
สร้างการโทรหาคุณได้โดยตรง 

 
Catalogs 
สร้างหน้ารายละเอียดสินค้าต่างๆ และค้นหา
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ 

 
Social Feeds  
สร้างหน้าที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก 
Facebook , twitter และ instagramเพื่อให้
ลูกค้าติดตามได้ 
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ฟีเจอร์ของเรา II 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

2 
Video 
แสดงข้อมูลวีดีโอโดยเชื่อมต่อจาก youtube 

 
Forms 
สร้างหน้ารายงานหรือการบันทึกข้อมูล
ให้ลูกค้ากรอกได ้

 
Push Notification  
ส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้ารู้กิจกรรม
ใหม่ๆของเราได้ 

A 
Photos 
แสดงรูปภาพโดยเชื่อมต่อกับ Facebook 
และ instagram 

 
LiveAlbum 
สร้างหน้ารูปภาพให้ลูกค้าสามารถ
แสดงใส่รูปเพื่อรีวิวสินค้าเราได้ 

ğ 
Lucky 
สร้างหน้าส าหรับส่งรหัสชิงโชคกิจกรรม
ต่างๆ 

0 
Audio 
น าเพลงจากสถานีออนไลน์ต่างๆมาใช้ได้
เสมือนเป็นสถานีวิทยุหลายหนึ่ง 

 
Loyalty 
สามารถสร้างหน้าสะสมแสตมป์ให้ลูกค้า
ละสมมาแลกของรางวัล 

9 
Chat 
สร้างห้องสนทนาส าหรับแอพพลิเคชั่นนั้น 
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ผลงานที่ผ่านมา 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Glass Line 

บริษัท กลาสไลน ์จ ากัด เป็นบริษัทซึ่ง
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับประต-ูหน้าต่าง

อลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง 
และครบวงจร 

Phet Indy  

แอพพลิเคชั่นส าหรับชาวเพชรบุรี 
รับคูปองและโปรโมชั่นต่างๆได้

สะดวกสบาย 

PBA Thai 
แอพพลิเคชั่นสมาคมธุรกิจการ

ถ่ายภาพ ช่วยส่งเสริมธุรกิจการ

ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

Easy KOI 

แอพพลิเคชั่นส าหรับคนที่รัก และ

สนใจเลี้ยงปลาคาร์พ  พร้อม

ข้อมูลในการเลี้ยงปลาคาร์พ 

Image Container Image Container 

Image Container Image Container 
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Muang Phet 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Muang Phet แอพพลิเคชั่นส าหรับชาวเพชรบุรี สามารถรับคูปองและโปรโมชั่นต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยมีฟีเจอร์ดังน้ี   

ข่าวประจ าวัน อ่านข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆแบบสดใหม่ 

โปรโมชั่น รับโปรโมชั่นสินค้าต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยม Facebook 

ร้านค้าในเพชรบุรี สารบัญธุรกิจร้านค้าในจังหวัดเพชรบุรี 

ประกาศขายที่ แจ้งการขายที่ดินต่างๆแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามอ าเภอ 

คูปอง รับคูปองส่วนลดต่างๆที่เราจัดสรรมาให้ส่งตรงเข้ามือถือพร้อมใช้งานทันที 

ส่งรหัส เมื่อซื้อสินค้าครบตามกติกา รับรหัสส่งชิงรางวัลได้ทันที 

ส่งแบบฟอร์ม ส่งแบบฟอร์มเพื่อร่วมรายการกับทาง Muang Phet 

é Project Name : Muang Phet 

Ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.muangphet.tumapps.com 

⏳ Project Time : 4 สัปดาห์ 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com


1
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Dr TV 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ สื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เป็นแหล่งรวบรวมสาระสุขภาพ ที่คุณสามารถรับชมรายการต่างๆที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ได้
อย่างหลากหลาย อาทิ 
HEALTY UPDATE รายการที่จะท าให้คุณทันต่อข่าวสารสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณทั่วทุกมุมโลก แนวทางการ
ดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับรายการ เส้นทางสุขภาพ หลากหลายวีธีการดูแลสุขภาพ
และความงาม กับรายการ HEALTY @ BEAUTY ทันต่อกระแสข่าวกับ DR.TV NEWS รายการ 108 พันเก้า รายการ
ของคนสู้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับทุกคน พบเจอผู้คน
ต่างวัย พร้อมแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับรายการ อายุเป็นเพียงตัวเลข การกินอยู่อย่างสุขกาย สบายใจ ด้วย
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายการ Siam Freestyle 

é Project Name : Dr TV 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.drtv.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com


1
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Dnature Cosmetic 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Dnature Cosmetic มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์บ ารุงผิวที่มีคุณภาพที่ดีคัดสรร

วัตถุดิบ สารสกัด สารแอคทีฟ ที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารต้องห้ามที่มีผลเสียต่อผิวพรรณในระยะ

ยาว และ Dnature Cosmetic ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจเครื่องส าอางค์ของคุณ 

เราพร้อมที่จะเป็นคู่คิด เป็นที่ปรึกษาส าหรับผู้เริ่มต้นด้วยจ านวนเงินลงทุนที่ไม่สูงเกินจ าเป็น สินค้าที่ผลิต

จากวัตถุดิบคุณภาพดี  การด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค ในแอพพลิเคชั่น 

ประกอบไปด้วย  เกี่ยวกับเรา, ข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์, ติดต่อเรา 

é Project Name : Dnature Cosmetic 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.dnaturecosmetic.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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Phet Indy 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Phet InDY แอพพลิเคชั่นส าหรับชาวเพชรบุรี รับคูปองและโปรโมชั่นต่างๆได้สะดวกสบาย 

เพลง 24H สามารถรับฟังเพลงออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง จุใจเต็มอิ่ม ไม่มีดีเจ ไม่มีโฆษณา 

เดอะซัน รับโปรโมชั่นสินค้าต่างๆจากห้างเดอซันเพชรบุรี ผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยม Facebook 

คูปอง รับคูปองส่วนลดต่างๆที่เราจัดสรรมาให้ส่งตรงเข้ามือถือพร้อมใช้งานทันที 

แสตมป์ พกพาบัตรสมาชิกสะสมรับของสมนาคุณต่างๆ ของรางวัลมากมาย 

ส่งรหัส เมื่อซื้อสินค้าครบตามกติกา รับรหัสส่งชิงรางวัลได้ทันที 

é Project Name : Phet Indy 

Ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.phetindy.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

Image Container 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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Pba Thai 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

แอพพลิเคชั่นสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ช่วยส่งเสริมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย โดยมีฟีเจอร์ใน

การแจ้งข่าวสารสมาชิกในสมาคมและบุคคคลทั่วไป  เพื่อให้ทราบถึงโปรโมชั่น คูปอง การจัดสัมมนา

และกิจกรรมต่างๆ และมีส่วนส าหรับให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนผลงานต่างๆ  ท าให้ส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

é Project Name : Pba Thai 

Ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.pbathai.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

Image Container 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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Moc Design 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

บริษัท ม๊อค ดีไซน์ จ ากัด อันดับหนึ่งในเรื่องงานเฟอรน์ิเจอร์ เชี่ยวชาญงานเฟอร์นิเจอร์หลากดีไซน์มี

ความทันสมัย  มากด้วยประสบการณ์  ในแอพพลิเคชั่นของเรา ประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเรา, แฟนเพจ, 

ตัวอย่างผลงาน, ประเมินราคา, วีดีโอ, สาขาของเรา, แผนที,่ ติดต่อเรา  ซึ่งจะช่วยคุณในการเลือกแบบงาน

เฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด 

é Project Name : Moc Design 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.mocdesign.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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ISOFTLASER 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

ISOFTLASER  ผู้ปฏิวัติวงการความงามครั้งแรกและครั้งส าคัญในประเทศไทยที่มีการ น าเอาเทคโนโลยี

ซอฟต์เลเซอร์ที่ใช้ในวงการแพทย์ มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะส าหรับการใช้งานด้วยตัวเองแบบ 

Home Useอย่างจริงจัง  มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นที่ยอมรับด้วยแพทย์ทั่วโลกว่าปลอดภัยและใช้ได้จริง 

é Project Name : ISOFTLASER 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.isoftlaser.tumapps.com 

⏳ Project Time : 3 สัปดาห์ 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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Glass Line  
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

บริษัท กลาสไลน์ จ ากัด เป็นบริษัทซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับประต-ูหน้าต่างอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง 

และครบวงจรมีสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 

โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการด าเนินงานจนผลงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า 

é Project Name : Glass Line 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.glassline.tumapps.com 

⏳ Project Time : 4 สัปดาห์ 

IMAGE PLACEHOLDER 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
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Easy KOI 
บริษัท ท าแอพดอทคอม จ ากัด 

Easy KOI Application สร้างขึ้นมาส าหรับคนที่รัก และสนใจเลี้ยงปลาคาร์พ 

มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประวัติ ค าศัพท์ปลา ชนิด โครงสร้าง การดูเพศปลา  การรักษา พยาบาลปลา 

พร้อมกับ มีลิงค์ VDO ที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับปลาคาร์พ อย่างครบถ้วน  ที่ส าคัญ Easy KOI App มี

ฟีเจอร์ที่ท าให้สมาชิกเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร วงการปลาคาร์พ อย่างง่ายดาย 

มีแจ้งอัพเดท กิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษ ต่างๆ จากฟาร์มปลาดังชั้นน า ที่สมาชิกต้องติดตาม 

é Project Name : Easy KOI 

ă Client : iOS & Android 

ĥ Web Page : www.easykoi.tumapps.com 

⏳ Project Time : 4 สัปดาห์ 

IMAGE PLACEHOLDER 

http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com
http://www.project.com


ติดต่อเรา 

ติดต่อ   ชัชวาลย ์ สุริยะยรรยง (อาร์ต)   โทร. 092-6704747   

LINE  ID : tumapps 

Email : marketing@tumapps.com 

บริษัท  ท าแอพดอทคอม  จ ากัด 


