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 เร่ิมตน้งาน "ขายภาพออนไลน์" แบบไม่หลงทาง 
 แนะน าอปุกรณ์กลอ้ง และอปุกรณ์เสริมอืน่ ๆ ส าหรบัขายภาพ ทกุระดบัฝีมือ 

 แนะน าเทคนิคและเคล็ดลบัการถ่ายภาพใหเ้หมาะกบัอปุกรณ์แต่ละประเภททีใ่ช้อยู่ 

 สร้างความแตกต่าง ตกแต่งภาพใหน้่าสนใจ ใส่คีย์เวิร์ดทีช่่วยขายภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หัวข้ออบรม 

 รู้จกัและเร่ิมต้นงาน "ขายภาพออนไลน์" แบบไมห่ลงทาง 

 แนะน าอปุกรณ์กล้องส าหรับขายภาพ ทกุระดบัฝีมือ 

 แนะน าอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ส าหรับทกุระดบัฝีมือ 

 แนะน าเทคนิคการถ่ายภาพให้เหมาะกบัอปุกรณ์แตล่ะประเภทท่ีใช้อยู่ 

 เคลด็ลบัท่ีท าให้ทกุระดบัฝีมือ สามารถขายภาพออนไลน์ได้ 

 เทคนิคการถ่ายทกุสิ่งทกุอย่างรอบตวัและสิ่งท่ีชอบ ให้สง่ขายออนไลน์ได้ 

 เคลด็ลบัการหาวา่ภาพอะไรและภาพแบบไหนขายดี 

 เคลด็ลบัการสร้างความแตกต่างให้ภาพถ่าย และขายดี 

 แนะน าโปรแกรมตกแตง่ภาพทัง้ฟรีและมีคา่ใช้จ่าย 

 สาธิตวิธีการปรับแตง่ภาพเพ่ือสง่ขายออนไลน์ 

 เคลด็ลบัการใสค่ีย์เวิร์ดและค าอธิบายภาพท่ีช่วยให้ภาพขายดีขึน้ 

 แนะน าเวบ็ขายภาพออนไลน์ท่ีขายดีในยคุนี ้

 วิเคราะห์และถอดรหสัภาพขายดีระดบัเกิน 1,000 เหรียญ 

 วิเคราะห์และถอดรหสัภาพขายดีระดบัเกิน 1,000 ดาวน์โหลด 

 วิเคราะห์ภาพตวัอย่างท่ีผู้ เข้าอบรมน ามาให้วิเคราะห์ 

 แนะน ากลุม่พิเศษส าหรับเข้าร่วมหลงัการอบรม 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 70% ถาม - ตอบ 30% 

 

29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 
อัตรา 5,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

Promotion พเิศษ! 
สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS 

ลดทนัที 5% 
สมคัร 3 ท่านขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารย์สุระ นวลประดษิฐ์ 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 นกัขายภาพออนไลน์ ประสบการณ์กวา่ 10 ปี 

 ผู้ เผยแพร่ความรู้การขายภาพออนไลน์สูค่นไทยในวงกว้างเป็นคนแรก 

 แอดมินและผู้ก่อตัง้ www.stockphotothailand.com 

 แอดมินและผู้ก่อตัง้กลุม่ Shutterstock Thai Contributors ท่ีมีสมาชิกมากกว่า 140,000 คน 

 แอดมินและผู้ก่อตัง้เพจ ขายภาพถ่ายและวิดีโอออนไลน์ไปทัว่โลก 

 Thailand Shutterstock Community Leader 

 ผู้ เขียนหนงัสือ "ตีแตก..ถ่ายภาพขายออนไลน์" หนงัสือเบสต์เซลเลอร์ท่ีแนะน าการขายภาพออนไลน์อย่างละเอียด เลม่

แรกของประเทศไทย 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกคลิก สตดูิโอแอนด์สเปซ จ ากดั สตดูิโอเน้นถ่ายภาพ Stock Photo/Video  
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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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

• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS
ลดทันที 5%

• อัตรา 3 ท่านขึน้ไป ลด 10%

หมายเหตุ
1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@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

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 5,885 บาท

อตัรา 5,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 385 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 5,720 บาท

อตัรา 5,500 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 385 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 165 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


