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หัวข้ออบรม 

 เรยีนรูศ้พัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษเฉพาะดา้นการขายเพื่อการใชง้าน  

 เรยีนรูพ้รอ้มฝึกปฏิบตัิดา้นการสือ่สารสรา้งความมั่นใจในหวัขอ้ตา่งๆ 

o การน าเสนอสนิคา้ การใหข้อ้เสนอหรอืสว่นลดตา่งๆ การประกวดราคาและการประมลู 

o การเปิดและปิดการเจรจาตอ่รองอยา่งมืออาชีพ 

o การดแูลแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการดแูลลกูคา้ 

 ฝึกเขียนอีเมลโตต้อบและเขยีนเอกสารการขายเป็นภาษาองักฤษ 

o การเขยีนอีเมลรบัเรือ่งการสั่งซือ้สนิคา้ และการเขียนรายงานการขาย   

 

รูปแบบการอบรม 
 ทฤษฎี 70 %   

 ถาม-ตอบ 30 % 

 

22 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น. 
>> ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จ ี<< 

 
อตัรา 6,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 
โปรโมช่ัน พเิศษ... : สมาชิกกรุงเทพธุรกิจและ I-News ลด 5% 
                            สมคัร 2 ทา่นขึน้ไปตอ่องคก์ร ลด 10% 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารยอุ์ไรพรรณ นาวนิประเสริฐ 

การศึกษา 

 ปรญิญาโท คณะอกัษรศาสตร ์ภาควชิาภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ี(เกียรตินยิมอนัดบั2) คณะศิลปศาสตร ์ภาควิชาภาษาและวรรณคดีภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ประสบการณก์ารท างาน 

 อาจารยป์ระจ าภาคภาษาองักฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารยฝึ์กอบรม หลกัสตูรการฝึกประสบการณก์ารทอ่งเทีย่ว มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารยพ์ิเศษ คณะศิลปศาสตร ์ภาควิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

 อาจารยพ์ิเศษ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

ประสบการณฝึ์กอบรม 

 บรษัิท เทสโก ้โลตสั จ ากดั 

 บรษัิท เดนโซ ่(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 บรษัิท เนชั่น มลัติมเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 

 บรษัิท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรว์ิส จ ากดั 

 บรษัิท ยไูนเต็ดคอยลเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั 

 บรษัิท บรสิตอลไมเยอร ์สควิบบ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ธนาคารมิซูโฮะ คอรป์อเรต จ ากดั 

 บรษัิท ซูมิโตโม คอรป์อเรชั่น ไทยแลนด ์จ ากดั 

 บรษัิท สมิธแอนดเ์นฟฟิว จ ากดั 

 บรษัิท วีสทีออน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บรษัิท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 และอื่นๆ 
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แผนทีโ่รงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันงาน 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 2 ท่านขึน้ไป ลด 10%

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดอืนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

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 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจอง

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้ 
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้
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