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หัวข้ออบรม: 

 รู้จกั SEO (Search Engine Optimization) 

 เทรนด์การท า SEO “เร่ิมก่อน ง่ายกว่า เห็นผลก่อน” 

 Google Algorithme ใหมล่า่สดุสง่ผลอยา่งไร และแนวทางการแก้ไข 

 ผลเสียจะเป็นอยา่งไรหากท า SEO มากเกินไป (Over-optimized SEO) 

 เทคนิคการค้นหา Keyword สดุปัง 

 เทคนิคการใช้ SEO Tools ระดบัโลกและคนไทยนิยม Ahrefs, Ubersuggest 

 
รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 80% 

 ระดมความคิด 20% 

 
 

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-16:30 น.  
อบรมผา่นระบบออนไลน์ 

 
อัตรา 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 

นักรบ ประดับจันทร์  

ปัจจุบัน 
 วิทยากรการตลาด SEO 

 

อดีตพนกังานประจ า ค้นพบคณุคา่ของงานวิทยากรสอนสร้างอาชีพด้าน SEO & Digital Marketing เปล่ียนชีวิต
ตวัเอง และผู้ อ่ืนด้วยความรู้ท่ีลงมือท าจนได้ผลจริง 
ลยุท าด้าน Search Engine Optimization วิเคราะห์และวางระบบการเพิ่ม Web Traffic & Conversion Goal 
 
อุดมการณ์นักรบ 

ให้มากกว่าได้รับ ถ้าเราให้คณุคา่กบัคนทัง้โลกได้ คนทัง้โลกก็จะให้คณุคา่กลบัมาหาเราเชน่กนั  
ท าเร็วกว่าความคิด เน้นลงมือท ามากกวา่วางแผน 
สร้างผลงานระดบัมืออาชีพ สอนในสิ่งท่ีท าได้แล้ว สร้างผลงานระดบัมืออาชีพ และแข่งขนัเพ่ือพฒันา 
 
การศึกษา / วุฒบัิตร 
พ.ศ. 2548 : จบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลยัสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภเูก็ต) 
พ.ศ. 2560 : Certificate of completion SEO Training course by Moz 
พ.ศ. 2560 : Certificate of completion Moz Advanced SEO tactics & Strategy 
 
ความเช่ียวชาญ 
Website WordPress : การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 
Google Ads : การลงโฆษณาใน Google 
Google SEO : การท าให้คอนเทนต์ตดิในหน้าแรก Google Search 
 
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี 
พ.ศ. 2548-2550 : Webmaster บริษัท A-3D 
พ.ศ. 2551-2553 : Freelance การสร้างเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ 
พ.ศ. 2554-2557 : Webmaster ดแูลเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ให้บริษัทแคร่ีบอย 
http://www.carryboy.com.au/ 
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พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั : ประธารกรรมการบริษัทนกัรบท าธุรกิจจ ากดั ให้บริการด้านฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ 
วีดีโอให้ความรู้ฟรีใน Youtube มากกว่า 140 วีดีโอ ผู้สมคัรเรียนวีดีโอคอร์สมากกว่า 4,000 ครัง้ 
วิทยากรรับเชิญให้กบัภาครัฐ เชน่ กรมพฒันาธุรกิจการค้า, กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, สสว. ในหวัข้อ

การตลาดออนไลน์ 
วิทยากรรับเชิญให้กบัมหาลยัและบริษัทเอกชน 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั : วิทยากรสอน SEO 
ดแูลการตลาดออนไลน์ SEO ให้เว็บไซต์ Bravelife.in.th, Zeanrom.com, Suwanfarmphueng.com, 
Hongthaipackaging.com และเว็บในเครือ Nine100.com 
 
วิทยากรการตลาดออนไลน์ ในปีที่ผ่านมา 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ให้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ให้กบัสสว. 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ให้กบังาน Asean Beauty 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ให้กบังาน Krunsri E-Biz 
พ.ศ. 2559 : วิทยากร ให้กบั น.ศ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
พ.ศ. 2560 : วิทยากร ให้กบัศนูย์สง่เสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 4 จงัหวดัอดุรธานี 
พ.ศ. 2560 : วิทยากร ในหลกัสตูรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(NEC CEFE) รุ่น 1/2561 ส านกัพฒันาผู้ประกอบการ
ใหม ่กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในหวัข้อ Google Marketing 
พ.ศ. 2560 : วิทยากรในหลกัสตูร “เร่ิมต้นท าการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook & Google Marketing” ให้กบัศนูย์
สง่เสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 7 
พ.ศ. 2561 : วิทยากรในหวัข้อเร่ือง การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และการปรับใช้ Industrial 4.0 ในการลด
ต้นทนุ  

วิทยากรสมัมนาการตลาดหวัข้อเก่ียวกบั E-Commerce ให้กบันกัศกึษาตา่งๆเชน่ มหาลยัวิทยาลยัราชภฏั
ธนบรีุ สมทุรปราการ, มหาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , มหาลยัเกษตรศาสตร์ 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 มาตามที่อยู่ ดังนี ้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อได้รับใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสร็จจะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

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

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

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 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 ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


