
Speaking 
Course

Speaking Group Course เป�นคอร�สที่เหมาะสำหรับผู�ที่ต�องการพัฒนาทักษะ
การพ�ดและการฟ�งตั้งแต�ระดับพ�้นฐานการออกเสียง และเป�ดโอกาสให�ผู�เร�ยนได�เร�ยนรู�
รูปประโยคที่เจ�าของภาษาใช�จร�งในบร�บทต�าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต�การแนะนำตนเอง
การพ�ดและถามเกี่ยวกับเร�่องทั่วไปในชีว�ตประจำวัน เช�น สภาพอากาศ ความชื่นชอบ
สถานที่ เทศกาล มารยาทบนโต�ะอาหาร เป�นต�น นอกจากนี้ผู�เร�ยนยังจะได�เร�ยนรู�คำศัพท�
วลี และสำนวนที่เกี่ยวข�องกับหัวข�อนั้น ๆ เพ�่อให�การพ�ดและฟ�งเป�นไปอย�างราบร�่น

ในแต�ละบทเร�ยน ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการฟ�งควบคู�ไปกับการสนทนาอย�างเต็มที่
และเสร�มสร�างความมั่นใจเพ�่อให�ทักษะทั้งสองพัฒนาไปในระดับที่สูงข�้น

Advance you listening and speaking skills now with
Speaking Group Course by Engnow.
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รูปแบบการเร�ยนการสอนของ Speaking Group Course
เป�นการเร�ยนรู�ที่เน�นกิจกรรม ให�ผู�เร�ยนลงมือปฏิบัติจร�ง
เพ�่อให�ผู�เร�ยนได�ฝ�กฟ�งและฝ�กพ�ด โดยมีเกมสอดแทรกเป�นระยะ
ทั้งยังมีการให�ผู�เร�ยนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับหัวข�อที่เร�ยน
รวมถึงอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข�อต�าง ๆ ร�วมกัน

เป�นการฟ�งเพ�่อให�ผู�เร�ยนสังเกตว�ธีการออกเสียงในระดับคำ
และระดับประโยครวมถึงการออกเสียงที่แสดงอารมณ�ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังเป�นการฝ�กการฟ�งเพ�่อการจับใจความสำคัญ
จับประเด็นเพ�่อโต�ตอบบทสนทนาและตอบคำถาม

เพ�่อการฟ�ง (Listening)

เพ�่อการพ�ด (Speaking)

หลังจากฟ�งแล�วผู�เร�ยนจะได�นำคำศัพท�และประโยคที่ได�เร�ยน
และได�ฟ�งมาฝ�กใช�ในบทสนทนาโต�ตอบกับครูผู�สอนและเพ�่อนร�วมชั้น
โดยครูผู�สอนจะชี้ให�เห็นส�วนที่ผ�ูเร�ยนทำได�ดีแล�วและส�วนที่ผู�เร�ยนต�องปรับปรุง
เพ�่อที่ผู�เร�ยนจะได�นำไปใช�ในการพัฒนาทักษะการพ�ดต�อไป

แบ�งเนื้อหาในแต�ละ
บทเร�ยนเป�น 2 ส�วน

 รูปแบบการเร�ยนของ 

Speaking 
Course
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     ผู�เร�ยนจะได�พัฒนาทั้งทักษะการพ�ดและการฟ�ง
โดยเร��มตั้งแต�การเร�ยนรู�เสียงของสระและพยัญชนะ

ในภาษาอังกฤษ
ไปจนถึงการออกเสียงในระดับคำ

และระดับประโยคอย�างถูกต�องตามหลักสัทศาสตร� 
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    เร�ยนรู�ประโยค วลี และสำนวนที่เจ�าของภาษาใช�
จร�งในสถานการณ�ที่หลากหลาย

ครอบคลุมตั้งแต�ระดับพ�้นฐาน
ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ�อนข�้น

    ฝ�กใช�ประโยค วลี และสำนวนที่ได�เร�ยนใน
แต�ละบทเร�ยนผ�านการทำกิจกรรมอย�างเข�มข�น

ไม�ว�าจะเป�นกิจกรรมตอบคำถาม
ที่ผู�เร�ยนมีโอกาสพบได�จร�งในชีว�ตประจำวัน

รวมถึงกิจกรรมแสดงบทบาท
สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ�

ที่ผู�เร�ยนสามารถพบเจอได�จร�ง
เร�ยนรู�เทคนิคในการจับใจความสำคัญจากสิ�งที่ได�ฟ�ง

เพ�่อที่จะสามารถว�เคราะห�และเข�าใจข�อคำถาม
และสามารถโต�ตอบคู�สนทนาได�อย�างมีประสิทธิภาพ

และเป�นธรรมชาติ

ผู�เร�ยนสามารถพ�ดและ
อธิบายเกี่ยวกับตนเอง

และสิ�งที่เกี่ยวกับตนเองรวมทั้งผู�อื่นได�

Speaking 
Courseสิ�งที่ผู�เร�ยนจะได�รับ



Group Class

เร�ยนกลุ�ม 1-6 คน

ที่ปร�กษาส�วนตัว Pretest สนามสอบจำลอง
(GAT,Toeic,กพ,CU TEP,)

เลือกได� 1 สนาม

หนังสือ
Words Upon a Time

ดูดวง

We care
(รับคำปร�กษาจากนักจ�ตว�ทยา)

อัดว�ดีโอที่สอนไว�ทุกคาบเร�ยน
สามารถทบทวนได�ตลอดชีพ

เกร็ดความรู�
ด�านภาษา(ส�งทุกวัน)

E-book คำศัพท�
(ส�งทุกวัน)

แบบทดสอบ
รายสัปดาห�

บร�การดูแลด�านภาษา 1 ป�

คร้ังละ 60 นาที  

30

รูปแบบการเร�ยน ENGNOW LEVEL 3

Disscussion
/week  

เร�ยนกลุ�ม 1-6 คน
ครั้งละ 50 นาที  

6
Video ( 1 ป� )

บุฟเฟต� 1 ป�

18 คอร�ส
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Personalities
vocabularies used to describe personalities
asking and answering about personalities
verb to be

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถามตอบ
เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความแตกต�างของ What is she like? กับ What does she like? นอกจากนี้
ยังได�ทบทวนการใช� verb to be กับคำสรรพนามแต�ละตัวอย�างถูกต�อง สุดท�ายแล�วผู�เร�ยนจะต�องสามารถ
อธิบายได�ว�า a great friend/ a terrible friend มีลักษณะนิสัยอย�างไร 

Describing People vocabularies used to describe appearance
apostrophe

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายลักษณะภายนอก ได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการอธิบาย
ลักษณะภายนอก นอกจากนี้ครูผู�สอนจะชี้ให�เห็นหลักการใช�เคร�่องหมาย apostrophe อีกทั้งผู�เร�ยนจะต�อง
สามารถอธิบายลักษณะภายนอกของตนเองให�ผู�อื่นฟ�งได� สุดท�ายผู�เร�ยนจะต�องเล�นเกมบิงโกที่ถาม
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเพ�่อนร�วมชั้น

Places in Town names of places in town
apostrophe

vocabularies describing health issues
asking and answering about health
apostrophe

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�ชื่อของสถานที่ต�าง ๆ ได�ฟ�งตัวอย�างบทสนทนา จากนั้นครูจะชี้ให�เห็น
หลักการใช�เคร�่องหมาย apostophe จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการพ�ดโดยการเล�าเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู�เร�ยนชอบไป

Health Issues
ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายอาการเจ็บป�วยต�าง ๆ ได�เร�ยนรู�รูปประโยค
จากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาระหว�างเพ�่อนเกี่ยวกับสุขภาพ จากนั้นครูจะชี้ให�เห็นหลักการ
ใช�เคร�่องหมาย apostophe สุดท�ายแล�วผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการพ�ดโดยอภิปราย
เกี่ยวกับ tips ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ

Pet Peeves

Mini Test

Daily Routine

Transportation

Communication

Time and Schedule

vocabularies related to pet peeves
possessive adjectives

testing on the previous lessons

vocabularies related to transportation
idiom

vocabularies related to communication
idiom

Social Media vocabularies related to social media
idiom

vocabularies related to time and schedule
idiom
time prepositions

vocabularies about daily routine
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายการกระทำต�าง ๆ ที่น�ารำคาญ และได�
ทบทวน possessive adjectives สุดท�ายแล�วผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการพ�ดโดยเล�าเกี่ยวกับ
การกระทำของคนอื่นที่ทำให�ผู�เร�ยนรู�สึกรำคาญ

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�และการฟ�งโดยฟ�งประโยคห�าประโยคแล�วเลือกคำศัพท�ที่อธิบาย
ประโยคแต�ละประโยคได�ดีที่สุด และได�รับการทดสอบการพ�ดจากการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับกิจกรรมต�าง ๆ ที่เกิดข�้นในแต�ละวัน และได�เร�ยนรู�สำนวนใหม�
ผู�เร�ยนจะต�องสร�างบทสทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันจากคำศัพท�ที่กำหนดให� จากนั้นอภิปรายรูป
ที่ครูผู�สอนให�ดูว�าเป�นกิจกรรมที่เกิดข�้นในช�วงเวลาใดของวัน

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการคมนาคม รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� จากนั้นผู�เร�ยน
ต�องทำกิจกรรมโดยการจับคู�คำกร�ยากับรูปแบบการขนส�งต�าง ๆ จากนั้นฝ�กสนทนาเกี่ยวกับ
การเดินทางกับเพ�่อนร�วมชั้น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการสื่อสาร รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� จากนั้นผู�เร�ยน
ต�องทำกิจกรรมโดยการจับคู�เคร�่องมือการสื่อสารเข�ากับภาพและป�ที่เคร�่องมือแต�ละชื้นถูกประดิษฐ�ข�้น
และต�องฝ�กสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารกับเพ�่อนร�วมชั้น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� จากนั้น
ผู�เร�ยนต�องทำกิจกรรมโดยการตอบคำถาม รวมไปถึงจับคู�ถามคำถามเพ�่อเดาว�าแพลตฟอร�ม
ของโซเชียลมีเดียที่คู�ของตัวเองกำลังใบ�คืออะไร
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Mini Test

Christmas

14 Thanksgiving

testing on the previous lessons

vocabularies related to Christmas
mock up conversation about Christmas
knowledge about Christmas
question tag

vocabularies related to Thanksgiving
Thanksgiving and Loy Kratong comparision
present form of verbs
idiom

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�โดยการเลือกคำศัพท�ห�าคำจากคำที่กำหนดให�เพ�่อมาแต�งประโยค
และทดสอบการพ�ดและฟ�งโดยการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับวันคร�สต�มาส ได�ฝ�กการฟ�งจากตัวอย�างบทสนทนา
นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�ความหมายขององค�ประกอบต�าง ๆ บนต�นคร�สต�มาส รวมไปถึงได�เร�ยนรู�
หลักการสร�าง question tag 

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เเกี่ยวกับวันขอบคุณพระเจ�า ได�เร�ยนรู�ที่มาของวันขอบคุณพระเจ�า
และได�ฝ�กการคิดว�เคราะห�เพ�่อเปร�ยบเทียบวันขอบคุณพระเจ�ากับวันลอยกระทง นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�
รูปป�จจ�บันและรูปอดีตของกร�ยา

15 Halloween

vocabularies related to Halloween
knowledge about Halloween
past and present forms of verbs
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับวันฮาโลว�น ได�เร�ยนรู�เกร็ดความรู�เกี่ยวกับวันฮาโลว�น
นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�รูปป�จจ�บันและรูปอดีตของกร�ยา จากนั้นจะได�ทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับ
วันฮาโลว�น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับเวลาและตารางเวลา รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� นอกจากนี้
ครูผู�สอนจะสอนคำบุพบทที่ใช�กับคำบอกเวลาต�าง ๆ จากนั้นผู�เร�ยนต�องทำกิจกรรมโดยการเติมตาราง
เวลาของตนเองและฝ�กการพ�ดและฟ�งโดยการถามและตอบเกี่ยวกับตารางเวลาของแต�ละคนกับเพ�่อนร�วมชั้น

หัวข�อบทเร�ยนลำดับ หัวข�อบทเร�ยนย�อย คำอธิบายบทเร�ยน
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Valentine's Day

vocabularies related to  Valentine's Day
knowledge about Valentine's Day
future form of verbs
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับวันวาเลนไทน� ได�เร�ยนรู�เกร็ดความรู�เกี่ยวกับวันวาเลนไทน�
รวมถึงได�ฝ�กการฟ�งและการพ�ดจากการฟ�งบทสนทนาแล�วตอบคำถาม นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�รูปอนาคต
ของกร�ยาและใช�มันในการพ�ดถึงสิ�งที่อยู�ในใจ

Lunar New Year vocabularies related to  Lunar New Year
praticing conversation about Lunar New Year

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับวันตรุษจ�น ได�เร�ยนรู�เกร็ดความรู�เกี่ยวกับตรุษจ�น
รวมถึงได�ฝ�กการฟ�งและการพ�ดจากการฟ�งและตอบคำถามโดยครูผู�สอนจะชี้ให�เห็นถึง tense
ที่ใช�ในประโยคต�าง ๆ ซึ่งจะมีหลักการใช�ที่แตกต�างกันไป นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�ทำกิจกรรมบิงโก
เกี่ยวกับสิ�งที่ผู�เร�ยนได�ทำในวันตรุษจ�น

Mini Test testing on the previous lessons

vocabularies related to zoos 
idiom
interjections

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�และการพ�ดโดยการเลือกคำศัพท�สี่คำจากคำที่กำหนดให�
เพ�่อมาสร�างบทสนทนา และทดสอบการฟ�งโดยการฟ�งบทพ�ดแล�วตอบคำถาม

Zoo
ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับสวนสัตว�และสำนวนที่น�าสนใจ นอกจากนี้
ยังได�ทำกิจกรรมโดยดูรูปภาพที่ครูผู�สอนให�แล�วใช�คำอ�ทานในการอธิบายความรู�สึกหลังจากเห็นภาพนั้น
ทั้งยังได�ฝ�กการพ�ดผ�านการเล�นเกมทายคำศัพท�โดยผู�เร�ยนต�องถามคำถามเกี่ยวกับสัตว�นั้น ๆ
เพ�่อใช�ในการเดาว�ามันคืออะไร

Aquarium

Seaside

Camping

Mini Test

My Dream in Life

Reservation

vocabularies related to aquariums
idiom
countable and uncountable nouns

vocabularies related to seaside
idiom

testing on the previous lessons

vocabularies related to dreams
discussing dreams
possessive ('s)

My Idol vocabularies describing admiration
discussing idols

vocabularies related to making a reservation
idiom

vocabularies related to camping
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับพ�พ�ธภัณฑ�สัตว�น้ำและสำนวนที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังได�ฝ�กการพ�ดจากการทำกิจกรรมโดยกิจกรรมแรกเป�นการบอกชื่อปลาในแทงค�น้ำ
โดยมีครูผู�สอนชี้ให�เห็นว�าคำว�า fish ปกติแล�วนับไม�ได�แต�จะนับได�ในกรณีใด
ส�วนกิจกรรมที่สองเป�นกิจกรรมฝ�กบทสนทนากับเพ�่อนร�วมชั้น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�จำนวนมากที่เกี่ยวข�องกับทะเล รวมไปถึง สำนวนที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังได�ฝ�กการพ�ดและฟ�งจากการทำกิจกรรมโดยกิจกรรมแรกถามตอบและอธิบายว�าถ�าไปทะเล
จะไปทำอะไร ส�วนกิจกรรมที่สองเป�นกิจกรรมฝ�กคำศัพท�ให�ผู�เร�ยนตามหาภาพสิ�งของที่อยู�ในลิสต�คำศัพท�

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�จำนวนมากที่เกี่ยวข�องกับการไปตั้งแคมป� รวมไปถึง สำนวนที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังได�ฝ�กการพ�ดและฟ�งจากการทำกิจกรรมโดยกิจกรรมแรกเป�นกิจกรรมฝ�กคำศัพท�
โดยการเลือกสิ�งของในลิสต�คำศัพท�ห�าอย�างสำหรับไปตั้งแคมป� ส�วนกิจกรรมที่สองเป�นกิจกรรมที่ต�อเนื่องกัน
คือให�อธิบายว�าเพราะอะไรถึงเลือกของพวกนั้นไปแคมป�ด�วยและทำไมถึงไม�เอาของอย�างอื่นไปแทน

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�โดยการจับคู�ภาพกับคำศัพท� และทดสอบการพ�ด
และฟ�งโดยการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับความใฝ�ฝ�น รวมไปถึงคำแสดงความเป�นเจ�าของ ในบทเร�ยนนี้
จะเน�นไปที่การคิดว�เคราะห�และการพ�ดของผู�เร�ยนโดยการให�ทำกิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับความฝ�น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับบุลคลต�นแบบของตนเอง นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�ทำกิจกรรม
ที่ฝ�กทักษะการฟ�งและการพ�ด โดยกิจกรรมแรกผู�เร�ยนจะได�ฟ�งบทพ�ดแล�วตอบคำถาม กิจกรรมที่สองผู�เร�ยน
จะต�องตอบคำถามเกี่ยวกับบุลคลต�นแบบของตนเอง

Meeting Foreign Friends

Dining Etiquettes
of Different Cultures

Individual Presentation

vocabularies describing foreign friends
manners in Thailand

vocabularies describing dining etiquettes 
table manners

individual presentation

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายเพ�่อนต�างชาติ รวมไปถึงหลักมารยาทที่สำคัญ
ในประเทศไทย นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�อภิปรายเกี่ยวกับสิ�งที่คนไทยคิดว�าสุภาพและหยาบคาย

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายมารยาทบนโต�ะอาหาร รวมไปถึงหลักมารยาท
ที่สำคัญบนโต�ะอาหาร นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�อภิปรายเกี่ยวกับมารยาทบนโต�ะอาหารที่ทั้งดีและไม�ดี
รวมถึงมารยาทบนโต�ะอาหารของไทย

การเร�ยนครั้งนี้ ผู�เร�ยนจะต�องเลือกหัวข�อสำหรับการนำเสนอเป�นรายบุคคลเกี่ยวกับ festival หร�อ
dream หร�อ tourist attraction โดยผู�เร�ยนจะต�องนำเสนอเป�นเวลาห�านาที

Final Test testing on the every lesson in the course ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในทุกบทเร�ยนก�อนหน�านี้ ทดสอบการพ�ดโดยการตอบคำถาม
และให�ความหมายคำศัพท� และต�องทดสอบการฟ�งโดยฟ�งบทสนทนาสามบทสนทนา
แล�วตอบคำถามให�ถูกต�อง

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการจอง รวมไปถึงสำนวนที่น�าสนใจ นอกจากนี้ยังได�ฝ�ก
การพ�ดและฟ�งจากการทำกิจกรรมโดยกิจกรรมแรกเป�นกิจกกรรมฝ�กการวางแผนว�าในการจองโรงแรม
ต�องถามถึงอะไรบ�าง ส�วนกิจกรรมที่สองเป�นกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ

ลำดับ หัวข�อบทเร�ยน หัวข�อบทเร�ยนย�อย คำอธิบายบทเร�ยน
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ชื่อคอร�ส รายละเอียด ราคาหน�าเว็บ ครูผู�สอน

ปูพ�้นฐานภาษาอังกฤษแถม TOEIC1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Business writing เสกภาษาอังกฤษให�กลายเป�นเง�น 

มั่นมาก! ออกเสียงภาษาอังกฤษอย�างไรให�เป�ะ

ปูพ�้นฐาน + ตะลุยโจทย� GAT ภาษาอังกฤษ
พ�ชิตมหาว�ทยาลัยในฝ�น

อรุ�มเจ�าะ Basic Conversation in Daily Life
แบบใช� ได�ทุกจ�ดประสงค�

ฝ�กพ�ดภาษาอังกฤษ Speaking Pro Max

รอดชัวร�! สุดยอดเทคนิค Reading IELTS

คอร�สสุดยอดเทคนิคพ�ชิตข�อสอบ TOEIC
ข�อสอบใหม�ป� 2020

คอร�สว�เคราะห�เจาะลึกคำศัพท� TOEIC
คัดมาครบที่สุดในป� 2020

จัดเต็ม คอร�สแกรมม�า ก.พ. รู�ครบจ�ดสำคัญ
เพ�่อสอบเข�าทำงานราชการ

ฉลุยทุกออฟฟ�ศ! ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสารธุรกิจ

ติวศัพท� เตร�ยมสอบ CU-TEP & TU-GET
แบบใหม�แบบสับ

Welcome to an English Office

English for Reading Research Articles

ภาษาอังกฤษเพ�่อการเดินทาง และการท�องเที่ยว

สนทนาภาษาอังกฤษในเหตุการณ�ต�างๆ ฉบับ Basic

ทักษะภาษาอังกฤษในชีว�ตจร�ง ฝ�กพ�ดฝ�กใช� ได�จร�ง

คอร�ส Basic Grammar แกรมม�าระดับพ�้นฐาน

มุ�งเน�นปูพ�้นฐาน พาตะลุยโจทย� Toeic 2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

ครูบี้

ครูเอิร�น

ครูเมย�

ครูเอิร�น ครูกิ�ฟ

ครูกิ�ฟ

ครูตูน

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูรอม

ครูโจ�ก

ผศ.ดร.ฐนิษญา
 จ�ร�ยะสิน

ครูแพรว

ครูบีม

ครูบีม

ครูป�อบ

ครูป�อบ

เน�นการเข�ยนเพ�่อการทำงาน

เน�นการออกเสียง และสะกดคำ

ปูพ�้นฐาน + GAT

เน�นการสื่อสารในชีว�ตประจำวัน

เน�นการสื่อสารในชีว�ตประจำวันและทำงาน

Reading IELTS

ตะลุยโจทย� Toeic 

เน�นคำศัพท�ที่พบบ�อยในชีว�ตประจำวัน

แกรมม�าสำหรับสอบ ก.พ.

เน�นการสื่อสารเพ�่อการทำงาน

เน�นตะลุยโจทย�เข�าจ�ฬา และธรรมศาสตร�

เน�นการทำว�จัย

ภาษาอังกฤษในออฟฟ�ต

ท�องเที่ยว

เหตุการณ�ต�างๆ

พบบ�อยในชีว�ตประจำวัน

Basic Gramma
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