


o เกี่ ีย่วกบัเรา 

o การให้บรกิาร 

o ประวตั ิ

o กจิกรรม 

o รายการแสดง 

o อตัราคา่แสดง 

o ตดิตอ่เรา 



Happy illusion for your pleasure 
Magic science academy เป็นสถาบนัทีใ่ห้บรกิารเกีย่วกบั

ศิลปะการแสดงมายากล เรามคีวามหลากหลายของการแสดง 

ซึง่ขึน้กบักลุม่ผู้ชมและคอนเซ็บของงานนั้นๆ วตัถุประสงคก็์

เพือ่ให้เกดิความบนัเทงิ ความพงึพอใจ และเพือ่ความสุขของ

ผู้ชม รอยยิม้ และเสียงปรบมอืของผู้ชม นั้นคอืก าลงัใจและ

ความสุขของเราเช่นกนั 



• ประเภทของการแสดงศิลปะมายากล 
มหีลายปรเภทของการน าเสนอ มทีัง้ตืน่เต้น น่าพศิวงประหลาดใจ ประเภท
สวยงาม ตลก และประเภททีจ่บัต้องได้หรอืการมส่ีวนรว่มด้วยกบัทา่นผู้ชม 
การจดัการน าเสนอ ทัง้น้ีจะขึน้อยูก่บัสถานที ่ คอนเซ็บหรอืกลุผู่้ชมนั้นๆ 
ผู้แสดง เป็นนกัมายากลระดบัมอือาชพี มดีกีรจีบการศึกษาด้านการแสดงศิลปะ 
มายากลโดยตรงจากสถาบนั Dong Ah Injae University Korea 



• จบการศึกษาดา้นศิลปะการแสดงมายากลจาก Dong Ah Injae University Korea 
• ได้รบัรางวลัทีห่น่ึง ประเภท Close up Magic จากการแขง่ขนั Busan International Magic 

Competition  
• ปี 2006 ได้รบัเชญิ เป็น Guest Show  ในงาน The close up magic convention in Tokyo 

ประเทศญีปุ่่น 
• ปี 2009 เป็น Guest Show ในงาน 6th Korea national student magic contest  
• 2012 MONEY EXPO at Impact Muang Tong Thani magic performance 
• 2012 TOYOTA appreciation event for customer invited performance 
        at Montien Riverside Hotel  
•  2012 Government Savings Bank appreciation event for customer  
        invited performance in Nakhon Si Thammarat 
•  2012  Somerset Hotel in BKK Loi Krathong event invited performance 
•  2012 Property Perfect Place Loi Krathong event invited performance  
•  2012 Siam University Graduation Party invited performance  
•  2013 Dasada resort children’s day event invited performance 
•  2013 Bangjak Petroleum Company appreciation event for dealer  
        invited performance at Centra Grand Hotel 
•     2013 Pruksa Property Company staff meeting invited performance 
•  Several times TV appearance at Thukjaihailoei in CH3 Thailand 
 

 
 
 
 

‘Korea Magician still believe in magic’  







หมวดหมู:่  Stage Magic 
 
แสดงเวลา: 20/30/40 นาท ี
 
ค าอธบิาย: เป็นการแสดงโชวท์ีม่ผีู้ชมตัง้แต ่100  ขึน้ไป แสดงบนเวท ี จะเป็นการแสดงทีต่ืน่เต้น เช่น                 
                 การโชวน์กไฟ Sand of Desert , Rain Maker 
 
ตวัอยา่ง: convention event, opening event, promotion event, hall party 

Sands of the Desert Card Manipulation Rain Maker Fire & Dove 



หมวดหมู:่  Stage Magic 
 
แสดงเวลา: 20/30/40 นาท ี

 
ค าอธบิาย: เป็นการแสดงโชว ์ ทีม่ผีู้ชมตัง้แต ่ 50 ถงึ200 คน. ชมไดทุ้กเภททุกวยั ให้ทัง้ความสุข  
สนุกสนาน             
                 พศิวง ตืน่เต้น และการมส่ีวนรว่ม  กบัผู้ชม เช่น. silk, dove, hula hoop,          
                 audience participation magic, และอืน่ๆอกีมากมาย 
 
ตวัอยา่ง: children’s event, party, celebration, meeting 

Silk & Dove Hula hoop illusion Rope Mystery Snow 



หมวดหมู:่  Close Up Magic 
 
แสดงเวลา: 20/30/40 นาท ี
 
ค าอธบิาย: เป็นการแสดงโชวม์ายากลระยะใกล ้ close up performance ทีม่ผีู้ชม ไมม่ากนกั ประมาณ  
                      50 คน. มหีลากหลายรูปแบบการโชว ์ เช่น กลไพ ่ เหรยีญ ลกูบอล การเสกปลา ผเีส้ือ 
เป็นต้น  
 
ตวัอยา่ง: personal party, formal meeting, event in room 

Picture illusion Coin Oil & Water card Cups & Balls 



หมวดหมู:่  Close Up Magic 
 
แสดงเวลา: 20/30/40 นาท ี
 
ค าอธบิาย: การแสดง close up performance ทีม่ผีูชมมส่ีวนรว่มการแสดง ให้ความเป็นกนัเอง และ 
                      ความสุข ความบนัเทงิกบัผู้ชม เช่นการแสดง  bottle balloon, coin, cups & balls 
เหมาะ  
                      กบัผู้ชมทุกเภททุกวยั 
                        
ตวัอยา่ง: personal party, kids party, birthday party 

Balloon illusion Chop Cup Coin Basket Multiplying Bottle 



Phone: 082 686 5599 
 
Fax: 02 115 4665 
 
E-mail: msaillusionist@gmail.com 
 
Homepage: www.sumjob.com/magic 
 
Address: 11/33 หมูบ้่านทสัคาน่า ถนนพระยาสเุนทร ์ 41 
                 สามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  10510 

mailto:msaillusionist@gmail.com
http://www.sumjob.com/magic



