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โทนสีท่ ใี ช้ รหัสสี FFFF00
รู ปแบบเว็บไซต์ ออกแบบตามเห็นสมควร ให้ สื่อถึงธุ รกิจ เข้ าถึงง่ าย ดูสบายตา มีแทรกไอคอนเพื่ออธิ บายหัวข้ อตาม
ความเหมาะสม
เมนูหลักของเว็บไซต์
 หน้ าที่1 = หน้ าแรก
 หน้ าที่2 = เกี่ยวกับเรา
 หน้ าที่3 = บริการของเรา (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่4 = ระบบป้องกันปลวกและสาระน่ารู้ (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่5 = ติดต่อเรา
*ทางานแบบ Responsive
Detail หน้ าที่ 1 (หน้ าแรก)
 แบนเนอร์สไลด์โชว์ 3 แบนเนอร์
 ข้ อความ
บริ ษัท ซีมอร์ เซอร์ วิส จากัด (Seemore Service Co., Ltd.) บริการกาจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุ ง มอด
แมลงวัน อย่างครบวงจร เรามีความพร้ อม มีประสบการณ์ และความชานาญในด้ านการบริการกาจัดปลวกและแมลง

SEEMORE SERVICE
บริ การและสร้ างความพอใจสูงสุดให้ ลู กค้ า เสริ มระบบคุณภาพให้ ได้ มาตรฐาน
พัฒนาความสามารถของทุ กคน
 มีภาพแสดง วงจรชีวิตของปลวก โชว์ รบกวนออกแบบภาพกราฟฟิ ก โดยดู จ ากตัว อย่ า งที่ แ นบให้ ชื่ อ ไฟล์
ตัวอย่างภาพวงจรชีวิตปลวก.png และใช้ ภาพในโฟลเดอร์ที่ส่งให้ ในการออกแบบ โดยเรียงวงจรเป็ นดังนี ้
- ราชาปลวก, นางพญาปลวก
- ไข่ปลวก
- ปลวกตัวอ่อน
- ปลวกงาน
- ปลวกทหาร
- ปลวกสื บพันธุ์
- ปลวกสื บพันธุ์ ระยะเจริญพันธุ์
- ปลวกสื บพันธุ์ ระยะแมลงเม่า
- ปลวกสื บพันธุ์ ระยะสลัดปี ก
 มีหวั ข้ อ บริ การของเรา โชว์รายการบริการบางส่ วน
 มีไอคอนลิ งค์ Social : Facebook, Line, Youtube, Email

Detail หน้ าที่ 2 (เกี่ยวกับเรา)
 ใส่ รูปภาพตามความเหมาะสม
บริ ษัท ซีมอร์ เซอร์ วิส จากัด ก่อตังเมื
้ ่อ 17 มีนาคม 2552 โดยมีเจ้ าหน้ าที่พนักงานที่ มี ค วามพร้ อ มความช านาญ
แต่ละด้ านมารวมกัน โดยมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกันคือ บริ การและสร้ า งความพอใจสู ง สุ ด ให้ ลู กค้ า เสริ ม
ระบบคุณภาพให้ ได้ มาตรฐาน พัฒนาความสามารถของทุกคน โดยด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภท บริ การกาจัด ปลวกและแมลง
บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และได้ รบั ความไว้ วางใจจากลู กค้ า ได้ ให้ โอกาสในการรับใช้ และเข้ าทาบริ การ
จากบริษัทขนาดเล็ กกาลังจะก้ าวและพัฒนาขึ ้นเป็ นบริษัท ขนาดกลาง ดาเนินงานอย่ า งมี ร ะบบจนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยมี
ยอดจาหน่ายเพิ่มสู งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ใส่ ภาพหนังสื อรับรองการอบรมหลักสู ตรฯ วอ./ผค.๒ และ วอ./ผค.๑ ให้ ด้วย
Detail หน้ าที่ 3 (บริ การของเรา)
 รายการบริ การมีดังนี ้
- บริการกาจัดปลวก (TERMITES)
- บริการกาจัดมด (ANTS)
- บริการกาจัดแมลงสาบ (COCKROACH)
- บริการกาจัดหนู (RATS)
- บริการกาจัดยุง (MOSQUITOES)
- บริการกาจัดมอด (WOOD BORER)
- บริการกาจัดแมลงวัน (FILES)
 แนบไฟล์ PDF และใส่ ลิงค์ คลิป Youtube ได้
 รายละเอียดการบริ การอยู่ในไฟล์ Word ชื่อ การให้ บริ การของเรา.docx

Detail หน้ าที่ 4 (ระบบป้องกันปลวกและสาระน่ ารู้ )
 มีหมวดหมู่หลักดังนี ้
- ระบบป้องกันปลวก
- สาระน่ารู้
 ใส่ ลิงค์คลิ ป Youtube ได้
 รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Word ผลงานและสาระน่ารู้ .docx

Detail หน้ าที่ 5 (ติดต่ อเรา)
 บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จากัด
ส านัก งาน เลขที่ 17 6 ซอยหมู่ บ้า นอยู่ เ จริ ญ ถนนล าดพร้ าว แขวง คลองเจ้ า คุ ณ สิ งห์ เขตวั ง ทอง หลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-375-0501-2
มือถือ : 086-378-0849
โทรสาร : 02-375-0503
E-mail : seemore.s@hotmail.com
ID Line : seemoreservice
Facebook Page : https://www.facebook.com/ซีมอร์-เซอร์วิส-764769396899710
แผนที่รูปภาพ
พิกดั google map : 13.7886805,100.6026708
 Box ให้ ลูกค้ ากรอกเพื่อติดต่อกลับ

