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หัวข้ออบรม: 

 เทรนดก์ารวิเคราะห ์SEO ดว้ย Tools 

 พืน้ฐานความรูใ้นการใชง้าน Tools (Workshop) 

 น าปัญหาของเว็บผูเ้รียนทัง้หมด ท่ีพบเจอมากท่ีสดุ มาเรียนรูแ้ละแจง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาใหผู้เ้รียนทนัที 

 สรุปความรูแ้ละแนวทางการท า SEO , วิเคราะหแ์ละแกไ้ข 

 ใหค้  าปรกึษาในการท า SEO 

 
แนวคิดการออกแบบการสอน : การเรียนรู้ทีด่ ีคือ เรียนแล้วได้ใช้งานเลย 

เน้นวิเคราะหปั์ญหาเว็บผู้เรียนและแจ้งแนวทางแก้ไข 
 

 
วันเสารท์ี ่23 เมษายน 2565 เวลา 13:30-16:30 น.  

อบรมผา่นระบบออนไลน ์
 

อัตรา 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
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ประวัตวิิทยากร 

นักรบ ประดับจันทร ์ 

ปัจจุบัน 
 วิทยากรการตลาด SEO 

 

อดีตพนกังานประจ า คน้พบคณุคา่ของงานวิทยากรสอนสรา้งอาชีพดา้น SEO & Digital Marketing เปล่ียนชีวิต
ตวัเอง และผูอ่ื้นดว้ยความรูท่ี้ลงมือท าจนไดผ้ลจรงิ 
ลยุท าดา้น Search Engine Optimization วิเคราะหแ์ละวางระบบการเพิ่ม Web Traffic & Conversion Goal 
 
อุดมการณนั์กรบ 

ใหม้ากกว่าไดร้บั ถา้เราใหค้ณุคา่กบัคนทัง้โลกได ้คนทัง้โลกก็จะใหค้ณุคา่กลบัมาหาเราเชน่กนั  
ท าเรว็กว่าความคิด เนน้ลงมือท ามากกวา่วางแผน 
สรา้งผลงานระดบัมืออาชีพ สอนในสิ่งท่ีท าไดแ้ลว้ สรา้งผลงานระดบัมืออาชีพ และแข่งขนัเพ่ือพฒันา 
 
การศึกษา / วุฒบัิตร 
พ.ศ. 2548 : จบปรญิญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ์มหาลยัสงขลานครินทร ์(วิทยาเขตภเูก็ต) 
พ.ศ. 2560 : Certificate of completion SEO Training course by Moz 
พ.ศ. 2560 : Certificate of completion Moz Advanced SEO tactics & Strategy 
 
ความเชี่ยวชาญ 
Website WordPress : การสรา้งเว็บไซตด์ว้ย WordPress 
Google Ads : การลงโฆษณาใน Google 
Google SEO : การท าใหค้อนเทนตต์ดิในหนา้แรก Google Search 
 
ประสบการณก์ารท างานมากกว่า 10 ปี 
พ.ศ. 2548-2550 : Webmaster บรษิัท A-3D 
พ.ศ. 2551-2553 : Freelance การสรา้งเว็บไซตแ์ละการตลาดออนไลน ์
พ.ศ. 2554-2557 : Webmaster ดแูลเว็บไซตแ์ละการตลาดออนไลนใ์หบ้รษิัทแครี่บอย 
http://www.carryboy.com.au/ 
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พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั : ประธารกรรมการบริษัทนกัรบท าธุรกิจจ ากดั ใหบ้รกิารดา้นฝึกอบรมการตลาดออนไลน  ์
วีดีโอใหค้วามรูฟ้รีใน Youtube มากกว่า 140 วีดีโอ ผูส้มคัรเรียนวีดีโอคอรส์มากกว่า 4,000 ครัง้ 
วิทยากรรบัเชิญใหก้บัภาครฐั เชน่ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม, สสว. ในหวัขอ้

การตลาดออนไลน ์
วิทยากรรบัเชิญใหก้บัมหาลยัและบรษิัทเอกชน 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั : วิทยากรสอน SEO 
ดแูลการตลาดออนไลน ์SEO ใหเ้ว็บไซต ์Bravelife.in.th, Zeanrom.com, Suwanfarmphueng.com, 
Hongthaipackaging.com และเว็บในเครือ Nine100.com 
 
วิทยากรการตลาดออนไลน ์ในปีทีผ่่านมา 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ใหก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ใหก้บัสสว. 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ใหก้บังาน Asean Beauty 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ใหก้บังาน Krunsri E-Biz 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ใหก้บั น.ศ ปรญิญาโท มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์ 
พ.ศ. 2560 : วิทยากร ใหก้บัศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี 4 จงัหวดัอดุรธานี 
พ.ศ. 2560 : วิทยากร ในหลกัสตูรเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่(NEC CEFE) รุน่ 1/2561 ส  านกัพฒันาผูป้ระกอบการ
ใหม ่กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในหวัขอ้ Google Marketing 
พ.ศ. 2560 : วิทยากรในหลกัสตูร “เริ่มตน้ท าการตลาดออนไลนด์ว้ย Facebook & Google Marketing” ใหก้บัศนูย์
สง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี 7 
พ.ศ. 2561 : วิทยากรในหวัขอ้เรื่อง การน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นกิจการ และการปรบัใช ้Industrial 4.0 ในการลด
ตน้ทนุ  

วิทยากรสมัมนาการตลาดหวัขอ้เก่ียวกบั E-Commerce ใหก้บันกัศกึษาตา่งๆเชน่ มหาลยัวิทยาลยัราชภฏั
ธนบรุี สมทุรปราการ, มหาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ , มหาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต ศรีราชา 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้างไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหท้ราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 2,354 บาท

อตัรา 2,200 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 154 บาท นิต

บิุค
คล 2,288 บาท

อตัรา 2,200 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 154 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 66 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม 
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


