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กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ >>   www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.bangkokbiznews.com/training
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การพูดน าเสนอเป็นการเล่าเร่ืองท่ีสามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือ ถือเป็นทักษะส าคัญส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างประสบ
ความส าเร็จ 
 

เรียนรู้และสามารถเข้าใจแนวคิดการน าเสนอแบบ “เล่าเร่ือง” พร้อมการเรียบเรียงเน้ือหาให้
สร้างสรรค์และน่าตดิตาม เพ่ือการน าเสนอท่ีเข้าถึงใจผู้ฟังและได้รับการยอมรับ 
 

หัวข้ออบรม 

 
• พฒันากระบวนการคดิในการวางแผนการน าเสนอแบบ “เลา่เร่ือง” 
• เรียนรู้หลกัการวางแผนผา่น Storytelling Canvas พร้อมเทคนิคการน าเสนอท่ีสร้างสรรค์ 
• สือ่สารได้กระชบั ชดัเจน ตรงประเด็น ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้น าเสนอและผู้ ฟัง 
• ประยกุต์ใช้แนวทางและเทคนิคที่ได้รับในการใช้งานจริง 

 

รูปแบบการอบรม 

• ทฤษฎี 50 %  • ระดมความคิด 50 % 
 

บรรยายโดย: อาจารย์สมบตั ิเกษมล้นนภา 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการส่ือสารและการเจรจาตอ่รอง 

4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น. 
อบรมผา่นระบบออนไลน์ 

อตัราทา่นละ 4,500 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 

สมบัติ เกษมล้นนภา  

Current Positions: 

 Director of BYB Image Consultants 

 MBTI Certified Personality Coach 

 Guest speaker for Communication and Presentation 

Focus Coaching &Training Areas: 

 Personality and Strength Finding 

 Successful Public Speaking 

 Executive Presentation and Communication 

 Change Management and Team Engagement 

 Exceptional Customer Services 

Education Background: 

 Master’s Degree in MBA (International Business), California State University, Fullerton, USA 

 Bachelor Degree in Finance, Kasetsart University 

 Personality Coach Certification, MBTI 

 Exceptional Customer Service Program, Hamilton Mercer, London, United Kingdom 

 Certified Trainer Program, Dale Carnegie Thailand 

Professional Experiences: 

 Lecturer, Management School of Kasetsart University 

 Certified Senior Trainer, Dale Carnegie Thailand 

 Executive positions in client service and sales, IBM Thailand 
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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 ท่ีจ่าย มาตามท่ีอยู่ ดังนี ้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

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

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เม่ือได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ

ด าเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงนิให้ทางไปรษณีย์

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 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,815 บาท

อตัรา 4,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 315 บาท นิต

บิุค
คล 4,680 บาท

อตัรา 4,500 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 315 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 135 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


