
ข่าวดีส าหรับคนในพื้นที่  
• วันที่ 22 พ.ย. 2560 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
• วันที่ 29 พ.ย. 2560 โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง
• วันที่ 7 ธ.ค. 2560 โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม
• วันที่ 13 ธ.ค. 2560 โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
• วันที่ 20 ธ.ค. 2560 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

“เทคนิคการท าตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์

ลงทะเบียนออนไลน์
https://goo.gl/forms/q2qN1lMWI
oK9UGwf2

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
โทร.02-547-5962
โทรสาร 02-547-5971  
E-mail: training3188@gmail.com

กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ(Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE)

มีข่าวดีมาบอก !!!  6 ชั่วโมงเต็มอิ่มกับ
วิทยากรรุ่นใหม่ไฟแรงเจ้าของรางวัล 
“สุดยอด SME ตีแตก ประจ าปี 2015” 

คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ และ
ทีมงาน จะมาถ่ายทอด เหตุผลที่คุณควร
ท าการตลาดด้วย Storytelling เคล็ดลับ
การใช้ Storytelling ส าหรับการตลาด
ออนไลน์ เทคนิคขั้นตอนการท า 
Storytelling ให้มีคนติดตาม กรณีศึกษา
และ Workshop

ฟร!ี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

https://goo.gl/forms/q2qN1lMWIoK9UGwf2


                                                                           
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์” 
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน 
…………………………..…………..……………… 

 

วัน/เวลา การดาํเนินการ ผูด้ําเนนิการ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.10 น. 
09.10-12.10 น. 
 

ลงทะเบียน 
กลา่วเปดิงาน 
การบรรยาย “เทคนคิการทาํตลาดด้วย 

Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 เหตุผลที่คุณควรทําการตลาดด้วย 
Storytelling 

 เคล็ดลับการใช้ Storytelling สําหรับการทํา
ตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ได้ผลดี 

 เทคนิคขั้นตอนการทํา Storytelling ให้มีคน
ติดตาม  

 

 
ท่านพาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

13.00-16.00 น. Workshop “เทคนิคการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 กรณีศึกษาการทํา Storytelling บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จ 

 Workshop “Storytelling -One By 
One”   

 

วิทยากรปะจํากลุ่มที่ 1 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
วิทยากรประจาํกลุ่มที่ 2 
นางสาวเบญญาภา ชุ่มชู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



                                                                           
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์” 
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE 

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 
…………………………..…………..……………… 

 

วัน/เวลา การดาํเนินการ ผูด้ําเนนิการ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.10 น. 
09.10-12.10 น. 
 

ลงทะเบียน 
กลา่วเปดิงาน 
การบรรยาย “เทคนคิการทาํตลาดด้วย 

Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 เหตุผลที่คุณควรทําการตลาดด้วย 
Storytelling 

 เคล็ดลับการใช้ Storytelling สําหรับการทํา
ตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ได้ผลดี 

 เทคนิคขั้นตอนการทํา Storytelling ให้มีคน
ติดตาม  

 

 
ท่านพาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

13.00-16.00 น. Workshop “เทคนิคการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 กรณีศึกษาการทํา Storytelling บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จ 

 Workshop “Storytelling -One By 
One”   

 

วิทยากรปะจํากลุ่มที ่1 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
วิทยากรประจาํกลุ่มที่ 2 
นางสาวเบญญาภา ชุ่มชู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



                                                                           
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์” 
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม 

…………………………..…………..……………… 

 

วัน/เวลา การดาํเนินการ ผูด้ําเนนิการ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.10 น. 
09.10-12.10 น. 
 

ลงทะเบียน 
กลา่วเปดิงาน 
การบรรยาย “เทคนคิการทาํตลาดด้วย 

Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 เหตุผลที่คุณควรทําการตลาดด้วย 
Storytelling 

 เคล็ดลับการใช้ Storytelling สําหรับการทํา
ตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ได้ผลดี 

 เทคนิคขั้นตอนการทํา Storytelling ให้มีคน
ติดตาม  

 

 
ท่านพาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

13.00-16.00 น. Workshop “เทคนิคการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 กรณีศึกษาการทํา Storytelling บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จ 

 Workshop “Storytelling -One By 
One”   

 

วิทยากรปะจํากลุ่มที่ 1 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
วิทยากรประจาํกลุ่มที่ 2 
นางสาวเบญญาภา ชุ่มชู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



                                                                           
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์” 
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE 

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

…………………………..…………..……………… 

 

วัน/เวลา การดาํเนินการ ผูด้ําเนนิการ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.10 น. 
09.10-12.10 น. 
 

ลงทะเบียน 
กลา่วเปดิงาน 
การบรรยาย “เทคนคิการทาํตลาดด้วย 

Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 เหตุผลที่คุณควรทําการตลาดด้วย 
Storytelling 

 เคล็ดลับการใช้ Storytelling สําหรับการทํา
ตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ได้ผลดี 

 เทคนิคขั้นตอนการทํา Storytelling ให้มีคน
ติดตาม  

 

 
ท่านพาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

13.00-16.00 น. Workshop “เทคนิคการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 กรณีศึกษาการทํา Storytelling บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จ 

 Workshop “Storytelling -One By 
One”   

 

วิทยากรปะจํากลุ่มที่ 1 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
วิทยากรประจาํกลุ่มที่ 2 
นางสาวเบญญาภา ชุ่มชู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



                                                                           
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์” 
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมรชิมอนด์ จังหวัดนนทบรุ ี

…………………………..…………..……………… 

 

วัน/เวลา การดาํเนินการ ผูด้ําเนนิการ 

08.30-09.00 น. 
09.00-09.10 น. 
09.10-12.10 น. 
 

ลงทะเบียน 
กลา่วเปดิงาน 
การบรรยาย “เทคนคิการทาํตลาดด้วย 

Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 เหตุผลที่คุณควรทําการตลาดด้วย 
Storytelling 

 เคล็ดลับการใช้ Storytelling สําหรับการทํา
ตลาดบนสื่อออนไลน์ที่ได้ผลดี 

 เทคนิคขั้นตอนการทํา Storytelling ให้มีคน
ติดตาม  

 

 
ท่านพาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

13.00-16.00 น. Workshop “เทคนิคการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

 กรณีศึกษาการทํา Storytelling บนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จ 

 Workshop “Storytelling -One By 
One”   

 

วิทยากรปะจํากลุ่มที่ 1 
นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
วิทยากรประจาํกลุ่มที่ 2 
นางสาวเบญญาภา ชุ่มชู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บริษัท โอคุสโน่ ฟูดส์ จํากัด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการทําตลาดด้วย 
Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 




