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ยินดีต้อนรับ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรของเราไป
ข้างหน้า  การพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคคลากรทางไอทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ
อันหนึ่งที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรควรให้ความสำคัญ 

เราในฐานะสถาบันที่ให้บริการ จัดอบรมเกี่ยวกับไอที และการตลาดออนไลน์ มี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน เพ่ือเติมเต็ม
ศักยภาพของบุคคลากรอันมีค่าของท่านต่อไป 

สามิตร โกยม 

 
กรรมการผู้จัดการ 



  

สารบัญ  

03 

เกี่ยวกับเรา 

ทีมงาน 

 บริการของเรา 

 ผลงาน 

 ลูกค้าของเรา 

 ติดต่อเรา 
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ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการด้านไอทีที่สมบูรณ์แบบ ทั้งงานด้านการอบรม (Training) 
สัมมนา การพัฒนา Web Application งานออกแบบกราฟิก และงานด้าน E-Marketing ที่กำลัง
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้ง SEO , PPC , และ Social media marketing เพื่อตอบสนอง
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในตลาดปัจจุบัน 
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เกี่ยวกับเรา 
Our company 

วิสัยทัศน ์

บริการด้าน IT Service ในปัจจุบันมีความสำคัญ
กับทุุกธุรกิจ ดังนั้น IT Genius จะต้องเป็นผู้
ให้บริการ ด้านไอทีอย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร 
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในยุค
ปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีการเปิดดำเนินการที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 ซอยลาดพร้าว
วังหิน 68 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

พันธกิจ 

จะให้บริการด้านไอทีที่สมบูรณ์แบบ ทั้งงานด้าน
การอบรม (Training) สัมมนา การพัฒนา Web 
Application งานออกแบบกราฟิก และงานด้าน E-
Marketing ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 



  

อบรมสมันาดา้นไอท ี พฒันาเวบ็ไซต ์ รบัปรกึษาโปรเจก็ต ์

ประวัติบริษัท 

 บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2555 ด้วยปณิธาน
แน่วแน่ว่า จะให้บริการด้านไอทีที่สมบูรณ์แบบ ทั้งงานด้านการอบรม (Training) สัมมนา การ
พัฒนา Web Application งานออกแบบกราฟิก และงานด้าน E-Marketing ที่กำลังได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน ทั้ง SEO , PPC , และ Social media marketing เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมตามความ ต้องการของตลาดในปัจจุบัน 

มีหลักสตูรอบรมด้านไอที
หลากหลาย ทั้งโปรแกรมมิ่ง 

ฐานขอ้มูล คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ซอฟแวร์ออฟฟิศ 
รวมถึงการตลาดออนไลน ์

บริการให้คำปรึกษาโปรเจ็กต์
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และ
โปรแกรม สำหรับนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ตามความตอ้งการ
ของลูกค้าทุกท่าน 
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บริการออกแบบและเขียนโปรแก
รมิ่ง ฐานขอ้มลู บนเวบ็ไซต์ ตาม
ความตอ้งการของลูกค้า ด้วย
ทีมงานมืออาชีพ งานคุณภาพ 

ตรงเวลา 



  

ทีมงานของเรา 
The team 

ไอทีจีเนียส มีทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกความต้องการของคุณ 
ทั้งการด้านการจัดอบรม การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์และโปรแกรม 
การตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งทีมวิทยากรและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ตรงหลากหลายสาขา 

สามิตร โกยม 
กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ 
ของไอทีจเีนียสเอ็นจเินียร่ิง จำกัด 
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สิริรัตน์ บุตรคาน 
กรรมการ 

ผู้ก่อตั้งและกรรมการของไอทีจี
เนียสเอ็นจเินียร่ิง จำกัด 

พงษ์ศักดิ์  ภมรนาค 
กรรมการ 

 ผู้ก่อตั้งและกรรมการของไอทีจี
เนียสเอ็นจเินียร่ิง จำกัด 

เกรียงไกร อินทะรังษี 
วิทยากร 

วิทยากรดา้นการพฒันาเวบ็ไซต์และ 
mobile application  

 

สนิทวงศ์ กมล
ภากรณ ์วิทยากร 

วิทยากรดา้นโปรแกรมมิ่ง และ
ฐานขอ้มูล พร้อมให้คำปรึกษา 

 

ลภัทพร แซ่อึง 
ติดต่อประสานงาน 

ดูแลติดต่อประสานงานส่วน
ลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษาเบือ้งตน้ 
 



  

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ หรือโปรเจ็กต์ด้านไอทีที่ท่านทำอยู่ หากท่าน
ต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมเรียกใช้บริการเราได้เสมอ 

เรามีความพรอ้มด้านทีมงานและบุคลากรด้านไอที เพ่ือบริการทา่นอย่างครบวงจร โดย
ทีมงานมืออาชีพและประสบการ์ตรงในสาขานัน้ ๆ  พร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทา่น 
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  บริการของเรา 
Our Service 

ไอทีจีเนียส ให้บริการด้านไอทีครบวงจร ทั้งการจัดอบรมสัมมนา 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ให้เช่าห้องอบรมสัมนา 
ทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ของ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
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บริการพัฒนาซอฟแวร์บนระบบปฎิบัติ
การวินโดว ์แมคอินทอช รวมทั้งบน
สมาร์ทโฟนสมัยใหมบ่นระบบ iOS , 

Android และ Windows Phone 

บริการออกแบบและเขียนโปรแกรมิ่ง 
ฐานขอ้มูล บนเวบ็ไซต์ ตามความ

ต้องการของลูกค้า ดว้ยทมีงานมอื
อาชีพ งานคุณภาพ ตรงเวลา 

มีหลักสตูรอบรมด้านไอทีหลากหลาย 
ทั้งโปรแกรมมิ่ง ฐานข้อมูล คอมพวิเตอร์

กราฟฟิก ซอฟแวร์ออฟฟิศ รวมถึง
การตลาดออนไลน ์

บริการของไอทีจีเนียส 
 

อบรมสัมนาด้านไอที ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร ์

ให้เช่าห้องอบรม สัมนา 

บริการให้เช่าห้องอบรม สัมนา ประชุม 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สำหรับการ
จัดอบรมในกลุ่มย่อย ราคาประหยัด

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

ทำการตลาดออนไลน์ 

บริการประชาสัมพนัธ์สนิค้าและบริการ
ของคุณ ผ่านสื่อออนไลน์สมัยใหม่ 
facebook,google,twitter ช่วยให้
ลูกค้ารู้จักและใช้บริการคุณมากข้ึน 

ให้คำปรึกษาโปรเจ็กต ์

บริการให้คำปรึกษาโปรเจ็กต์เกี่ยวกับ
การพัฒนาเวบ็ไซต์ และโปรแกรม 
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตาม
ความตอ้งการของลูกค้าทุกทา่น 
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ผลงานของเรา 
Portfolio 

กว่า 10 ปี ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง มีผลงานด้านการจัดอบรมพัฒนาให้กับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน รวมทั้งผลงานการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ อีก
มากมาย ทุกผลงานเราทำด้วยใจและเน้นคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด 
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จัดอบรมการใช้งาน Google 
Application ให้กับสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
 
เป็นหลักสูตรการใช้งาน Google 
Application สำหรับหน่วยงานที่ต้องการลด
การใช้งานเอกสารลง ช่วยให้ทำงานกันเป็น
ทีมได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียนออนไลน์ของ 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
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จัดอบรมการใช้งาน Google Classroom สำหรับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้กับ 
กศน. กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
 

เป็นหลักสูตรการอบรมกลุ่มครู กศน. กว่า 100 คนเพื่อฝึกใช้งานแอพพลิเคช่ัน Google Classroom และอืน่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

 

พัฒนาระบบจองสอบออนไลน์ของสมาคมบริษัทการลงทุน (AIMC) 
 



  

กว่า 10 ปีที่เราให้บริการลูกค้า ทั้งด้านการจัด
อบรม พัฒนาระบบ ปรึกษาโครงการ ทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนกว่า 500 ราย และนี่
คือลูกค้าบางส่วนของเรา 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ลูกค้าของเรา 
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โฮมโปร (HomePro) สำนักงานใหญ่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) โอสถสภา 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) 
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 

การไฟฟ้านครหลวง 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง 
โรงพยาบาลสมิติเวช 
BMW Thailand 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 เอสซีจี (SCG) 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

สถาบันสิรินธร 
กรมสรรพากร 
การประปาส่วนภูมิภาค 

บาร์บิคิว พลาซ่า 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารไทยเครดิต 

NECTEC 
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ลูกค้าของเราบางส่วน 
 



       

 

เลขที่ 5 ซอยลาดพร้าววังหิน 68 ถนนลาดพร้าววังหิน  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
โทร: +66 (02) 570 8449  มอืถือ: +66 (088) 807 9770  

 

CONTACT INFO 

 

contact@itgenius.co.th 

 

ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง 

www.itgenius.co.th 

@itgenius 

 
itgeniusonline 


