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หัวข้ออบรม 

 หลกัและวิธีการเขียนอีเมลท่ีถกูต้องตามหลกัสากลนิยม 

o ศลิปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลกัจิตวิทยา 

o เรียบเรียงเนือ้หาและเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ  

o เรียนรู้ส านวนการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง และทนัสมยั 

 การสง่อีเมลเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า 

o การแสดงความช่ืนชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคณุ 

 ฝึกเขียนอีเมลในวาระตา่งๆ อาทิ การนดัหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพกั 

 หลกัและวิธีการตรวจงานเขียน ขัน้ตอนส าคญัท่ีมกัถกูละเลย 

 เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลท่ีผิดบอ่ยๆ พร้อมวิธีแก้ไข 

 

รูปแบบการอบรม 
 ทฤษฎี 70 %   

 ถาม-ตอบ 30 % 

 

30 กันยายน 2564  เวลา 09:00 - 12:00 น. 
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ << 

 
อตัรา 1,900 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารย์อุไรพรรณ นาวนิประเสริฐ 

การศึกษา 

 ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (เกียรตินยิมอนัดบั2) คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 อาจารย์ประจ าภาคภาษาองักฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารย์ฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึกประสบการณ์การทอ่งเทีย่ว มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

 อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 บริษัท เทสโก้ โลตสั จ ากดั 

 บริษัท เดนโซ ่(ไทยแลนด์) จ ากดั 

 บริษัท เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากดั 

 บริษัท ยไูนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 บริษัท บริสตอลไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ธนาคารมิซูโฮะ คอร์ปอเรต จ ากดั 

 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์ จ ากดั 

 บริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จ ากดั 

 บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 และอื่นๆ 
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บุค
คล

ธร
รม

ดา 2,033 บาท

อตัรา 1,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 133 บาท นิต

บิุค
คล 1,976 บาท

อตัรา 1,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 133 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 57 บาท

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

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
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)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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