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หัวข้ออบรม 
- ความแตกตา่งของไพท่าโรต์กบัศาสตร์การพยากรณ์อ่ืน 

- ความเป็นมาของไพท่าโรต์ ในบริบททางประวตัิศาสตร์ 

- ความหมายแฝงในเชิง mythology และความเช่ือตา่งๆ 

- การคล่ีคลายของสญัลกัษณ์ในเชิงศลิปะ 

- ความหมายของไพช่ดุหลกั (Major Arcana) 22 ใบ 

- ความหมายของไพช่ดุรอง (Minor Arcana) 56 ใบ 

- การอ่านไพเ่พ่ือ “การท านาย” และการประยกุต์ใช้เพ่ือ “การออกแบบชะตาชีวิตตนเอง” 

 

 

ฝึกได้ทนัที 
พร้อมรับไพ่ The Rider Tarot Deck  

 

 

 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30% 

 

วนัเสาร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.  
โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 
อตัรา 5,999 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยากร 

เดวดิ บุญทวี   
ครีเอทีฟ นกัประวติัศาสตร์ และผู้สร้างสรรค์งานไพ่ทาโรต์ยคุใหม่  
 
เกิดที่กรุงเทพมหานคร ปลายยคุ 60’s (ยคุสมยัแหง่ดอกไม้ สายลม สนัติภาพ และสงครามเวยีดนาม)  
เรียนประถม จนจบมธัยมปลาย ที่โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ (บางรัก) 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผา่นงานสารคดีโทรทศัน์ งานโฆษณา ภาพยนตร์ และงานวิทยากรน าเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์และศลิปะทัว่โลกมาอยา่งโชกโชน 
 

ปัจจุบัน เป็นนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ และวิทยากรด้านการพฒันาตนเอง การตลาด การบริหารบคุคล และการทอ่งเที่ยว 
 

เก่ียวกับไพ่ทาโรต์ 
เร่ิมศกึษาด้วยตวัเองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2536 โดยศกึษาจากต าราไพท่ัง้ของไทยและตา่งประเทศ  
ตระเวณหาข้อมลูและประสบการณ์ไพ ่ท่ีประเทศอิตาล ีสเปน ฝร่ังเศส เยอรมนั สวิตเซอร์แลนด์ และมอลต้า 
 
เป็นเจ้าของหลกัสตูร “Tarot Master” หลกัสตูรหนึง่เดียวในเมืองไทย ท่ีน าภมูิปัญญาไพท่าโรต์ ประวตัิศาสตร์และศิลปะที่เก่ียวข้อง มา
ผสมผสานกบัแนวคิดแบบ “ปัญญาชน” และการพฒันาตนเอง ด้วยเทคนิคการสอนท่ีกระชบั งา่ย เข้าใจเร็ว สามารถน าไปปรับใช้ได้
ทนัที 
 

ผลงานหนังสือ 
พ.ศ. 2550 “ไพย่ิปซีอา่นชีวิต” โดยส านกัพมิพ์อมรินทร์  
พ.ศ. 2551 “ไพย่ิปซีกระบ่ีเดียว” โดยส านกัพิมพ์อมรินทร์  
พ.ศ. 2553 “ไพย่ิปซี กระบี่อยูท่ีใ่จ” โดยส านกัพมิพ์ฟีลฟรี  
พ.ศ. 2554 “จาก THE FOOL ถงึ THE WORLD” โดยส านกัพมิพ์ฟีลฟรี  
พ.ศ. 2555 “IDEA พลกิชีวิต” แนวคิดมมุมองที่แตกตา่งด้านการด าเนินชีวติ โดยส านกัพมิพ์มนัน่ีเพนนี  
พ.ศ. 2556 “คิดตดิปีก” ความคดิสร้างสรรค์และการท าธุรกิจ โดยส านกัพิมพ์มายเบสต์บุ๊ก  
 
 
ติดตามความเคลื่อนไหวของ เดวดิ บุญทวี ได้ที่ 
facebook.com/davidboonthawee 
facebook.com/gypsyservice 
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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 6,418.93 บาท

อตัรา 5,999 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 419.93 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 6,238.96 บาท

อตัรา 5,999 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 419.93 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 179.97 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


