
1) คนหาแบบ(กวาง ๆ)ทั่วไป โดยคําคนหลัก ไดแก 3) คนหาตามชื่อของบริษัทกําจัดปลวก  โดยอาจะพิมพเปนชื่อใกลเคียง... เชน
- บริษัทปลวก (ติดหนา 1) - บ๊ัค ...xxxxxxxxx..
- บริษัทกําจัดปลวก (ติดหนา 1) - ...xxxxxx.. กําจัดปลวก (ติดหนา 1-2)
- กําจัดปลวก (ติดหนา 3) - ...xxxxxx.. คอนโทรล
- ปลวก (ติดหนา 3) - ..xxx....เพสท………
- บริการกําจัดปลวก (ติดหนา 1) หมายเหตุ : ช่ือบริษัทดังกลาวจะตองลงประกาศในตําแหนง "รายช่ือบริษัทปลวก"

2) คนหาแบบเจาะจงตามพ้ืนที่ฯที่ใกลบาน 4) คําคนอื่น ๆ ที่จะใชนอยมาก เชน
    โดยคําคนหลัก(จากขอ 1)... ตามดวยชื่อพ้ืนที่เขต/จังหวัด เชน - กําจัดปลวกลดราคา

- บริษัทปลวกคันนายาว - ฉีดปลวกปากเกร็ด
- บริษัทกําจัดปลวกหัวหิน (ติดหนา 1-2) - กําจัดปลวกแบบชีวภาพ (ติดหนา 1-2)
- กําจัดปลวกเมืองเชียงใหม - เทคนิค Proteomics
- ปลวกนนทบุรี - รายชื่อบริษัทขายน้ํายากําจัดปลวก

หมายเหตุ : โปรดดู Keyword ที่ตอจากคําคนหาหลัก ตามรายละเอียดดานลางน้ีประกอบ**

กรุงเทพกรีฑา บางพลัด วัฒนา กระบี่ นครราชสีมา เพชรบูรณฺ สกลนคร 
กัลปพฤกษ บางโพงพาง วัดดอกไม แคราย กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช แพร สงขลา
กาญจนาภิเษก บางมด วิภาวดีรังสิต ติวานนท กาฬสินธุ นครสวรรค ภูเก็ต สตูล 
เกษตรนวมินทร บางยี่เรือ ศรีนครินทร ทรายกองดิน กําแพงเพชร นราธิวาส มหาสารคาม สมุทรสงคราม 
คลองกุม บางรัก ศาลาธรรมสพน ทาทราย นนทบุร ี ขอนแกน นาน มุกดาหาร สระแกว 
คลองจ่ัน บางหวา สรรพาวุธ ทาทราย จันทบุรี บุรีรัมย แมฮองสอน สระบุรี 
คลองตัน บางออ สวนผัก ไทรนอย นนทบุร ี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ ยโสธร สิงหบุรี 
คลองตันเหนือ บึงกุม สวนสยาม นนทบุร ี ชลบุรี ปราจีนบุรี ยะลา สุโขทัย 
คลองเตย บุคคโล สวนหลวง บางกรวย ชัยนาท ปราณบุรี รอยเอ็ด สุพรรณบุรี 
คลองสาน ปทุมวัน สะพานสูง บางกรวย-ไทรนอย ชัยภูมิ ปตตานี ระนอง สุราษฎรธานี 
คลองสามวา ประชาช่ืน สัมพันธวงศ บางบัวทอง ชุมพร พระนครศรีอยุธยา ระยอง สุรินทร 
คันนายาว ประชาราษฎร สาทร บางรักพัฒนา เชียงราย พะเยา ราชบุรี หนองคาย
คูบอน ประชาอุทิศ สามยาน บางใหญ นนทบุรี เชียงใหม พังงา ลพบุรี อางทอง
เคหะรมเกลา ประตูนํ้า สามเสน บางใหญ ตรัง พัทลุง ลําปาง อํานาจเจริญ
งามวงศวาน ประเวศ สายไหม ปากเกร็ด ตราด พิจิตร ลําพูน อุดรธานี 
จตุจักร ปอมปราบศัตรูพาย สีกัน เมืองนนทบุรี ตาก พิษณุโลก เลย อุตรดิตถ 

จรเขบัว เปรมประชา ส่ีพระยา นครนายก เพชรบุรี ศรีสะเกษ อุทัยธานี 
จรัญสนิทวงศ พงษเพชร สุขสวัสดิ ์ คลองหลวง ปทุมธานี อุบลราชธานี
จอมทอง พญาไท สุขาภิบาล 1 คลองหลวง 

จอมพล พระโขนง สุขาภิบาล 2 คูคต 
เจริญนคร พระนคร สุขาภิบาล 3 ธัญบุร ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี เมืองตาก ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
แจงวัฒนะ พระราม 1 สุขาภิบาล 4 ปทุมธานี กันตรัง ตรัง เมืองนครนายก ศรีราชา 
ชองนนทรี พระราม 2 สุขาภิบาล 5 เมื  องปทุมธานี เกาเลี้ยว นครสวรรค เมืองนครราชสีมา สวนผึ้ง
ชัยพฤกษ พระราม 3 สุขาภิบาล ลาดหลุมแกว เกาะสมุย เมืองนครศรีธรรมราช สัตหีบ 
ชินเขต พระราม 4 สุขุมวิท ลําลูกกา โคราช เมืองนครสวรรค สันกําแพง เชียงใหม 
โชคชัย 4 พระราม 5 สุคนธสวัสดิ ์ สามโคก ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เมืองบุรีรัมย สันทราย เชียงใหม

ดอนเมือง พระราม 6 สุวินทวงศ ชุมแพ ขอนแกน เมืองประจวบคีรีขันธ สารภี เชียงใหม 
ดาวคะนอง พระราม 7 เสนานิคม กิ่งแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม เมืองปราจีนบุรี หนองแค สระบุรี 
ดินแดง พระราม 8 เสรีไทย เทพารักษ ดานขุนทด นครราชสีมา เมืองพระนครศรีอยุธยา หนองบัวลําภู
ดุสิต พระราม 9 แสนแสบ บางพลี ตะกั่วปา เมืองพิษณุโลก หัวหิน
ตลาดพลู พหลโยธิน แสมดํา บางเสาธง ถลาง ภูเก็ต เมืองเพชรบุรี หางดง เชียงใหม
ตลิ่งชัน พัฒนาการ หนองแขม ปากนํ้า ทามวง กาญจนบุรี เมืองเพชรบูรณ หาดใหญ 
ทวีวัฒนา เพชรเกษม หนองจอก ปูเจาสมิงพราย ทาใหม จันทบุรี เมืองภูเก็ต แหลมงอบ ตราด 
ทาขาม ภาษีเจริญ หนองบอน พระประแดง โนนสูง นครราชสีมา(โคราช) เมืองมหาสารคาม อัมพวา 
ทาพระ มหาพฤฒาราม หลักส่ี แพรกษาใหม บรรพตพิสัย นครสวรรค เมืองมุกดาหาร อาวอุดม
ทาแรง มีนบุรี หวยขวาง เมืองสมุทรปราการ บางปลามา สุพรรณบุรี เมืองรอยเอ็ด อุทัย พระนครศรีอยุธยา 
ทุงครุ เมืองทองธานี หัวลําโพง สมุทรปราการ บางปะอิน เมืองระนอง อุทัย 
ทุงมหาเมฆ ยานนาวา หัวหมาก สําโรง บางมูลนาค พิจิตร เมืองระยอง 
ทุงสองหอง รมเกลา อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ สําโรงใต บางละมุง ชลบุรี เมืองราชบุรี 
ธนบุร ี รังสิต อโศก สําโรงเหนือ บานโปง ราชบุรี เมืองลพบุรี 
นวมินทร รัชดาภิเษก อโศก-ดินแดง สุวรรณภูม ิ บานโปง เมืองลําปาง

นวลจันทร รัตนาธิเบศร ออเงิน ปากชอง เมืองสกลนคร 
นาคนิวาส ราชเทวี ออนนุช กระทุมลม พญาเม็งราย เชียงราย เมืองสงขลา 
นางลิ้นจ่ี ราชพฤกษ อินทามระ นครชัยศรี นครปฐม พัทยา เมืองสมุทรสงคราม
นิมิตรใหม รามคําแหง อุดมสุข นครชัยศรี พุนพิน สุราษฎรธานี เมืองสระบุรี 
บางกอกนอย รามอินทรา เอกชัย นครปฐม มาบตาพุด เมืองสิงหบุรี
บางกอกใหญ ราษฎรบูรณะ เอกมัย พุทธมณฑล สาย 2 เมืองกระบี่ เมืองสุโขทัย 
บางกะป ราษฎรพัฒนา แฮปปแลนด พุทธมณฑล สาย 3 เมืองกาญจนบุรี เมืองสุพรรณบุรี
บางขุนเทียน ลาดกระบัง พุทธมณฑล สาย 4 เมืองกําแพงเพชร เมืองสุราษฎรธานี 
บางขุนนนท ลาดบัวขาว พุทธมณฑล สาย 5 เมืองขอนแกน เมืองสุรินทร 
บางขุนศรี ลาดปลาเคา เมืองนครปฐม เมืองจันทบุรี เมืองอุดรธานี
บางเขน ลาดพราว สามพราน เมืองฉะเชิงเทรา เมืองอุบลราชธานี
บางคอแหลม ลาดยาว ออมนอย เมืองชลบุรี แมใจ พะเยา
บางแค ลําสาลี ออมใหญ เมืองชัยนาท แมลาว เชียงราย 

บางจาก วงเวียนใหญ เมืองชุมพร แ มวาง เชียงใหม
บางชัน วงศสวาง กระทุมแบน เมืองเชียงราย โรจนะ
บางซื่อ วังทองหลาง มหาชัย เมืองเชียงใหม ลานสกา นครศรีธรรมราช 
บางนา วังหิน เมืองสมุทรสาคร เมืองตรัง วังนอย พระนครศรีอยุธยา
บางบอน วัชรพล สมุทรสาคร เมืองตราด วังนอย 

D) ชื่อเรียกตามชื่ออําเภอ/สถานที่ ในตางจังหวัด

**(จากขอ 2) Keyword ที่ตอจากคําคนหาหลักตามขอ 1 : แยกเปน 4 กลุมหลักตาม A, B, C, D (ติดหนา 1-2 Google)
B) ชื่อเรียกในปริมณฑล

PluakClick.com
ตัวอยาง Keyword มากกวา 2,500 คํา ท่ี Search แลวพบ www.pluakclick.com ในหนา 1 - 2 ของ Google

คําคนหา (Keyword) โดยทั่วไปจะแบงเปน 2 กลุมหลัก(ขอ 1,2) ที่นิยมใชคนหามากที่สุด และอีก 2 กลุมทั่วไปประปราย (ขอ 3,4) ไดแก

A) ชื่อเรียกตามชื่อเขต/สถานที่ ใน กทม. C) ชื่อเรียกตามชื่อจังหวัด

และจากท่ีน่ี..... ลูกคาจะใชเพียง PluakClick.com เพียงเว็บเดียวเปนหลักเพ่ือคนหา แลว.... เคาจะโทรหาคุณเอง 

นนทบุรี 

ปทุมธานี 

สมุทรปรากร

นครปฐม 

สมุทรสาคร 


