
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 4

Disscussion
/week  

เร�ยนกลุ�ม 1-6 คน
ครั้งละ 50 นาที  

8
Video ( 1 ป� )

บุฟเฟต� 1 ป�

18 คอร�ส
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Feelings
vocabularies used to describe feelings
asking and answering about feelings
verb to be 

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายความรู�สึก เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถาม
และตอบเกี่ยวกับความรู�สึก รวมถึงสำนวนที่สำคัญคือ under the weather 
จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฝ�กทักษะการพ�ดด�วยการตอบคำถาม

Describing People vocabularies used to describe people
apostrophe

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับบุคคล เช�น ชื่อ เชื้อชาติ
สัญชาติ อาชีพ ความชอบและความไม�ชอบ รวมทั้งเร�ยนรู�รูปแบบการทำประวัติอธิบายตนเองโดยย�อ
สุดท�ายแล�วผู�เร�ยนจะได�นำความรู�จากบทเร�ยนไปใช�ในการพ�ดอธิบายตนเอง

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 รวมทั้งได�ฝ�กทักษะการฟ�งจากการฟ�งคำอธิบายสถานที่
แล�วเดาว�าสถานที่นั้นคืออะไร  จากนั้นจะได�ฝ�กทักษะการพ�ดจากการอธิบายถึงสถานที่
ที่ผู�เร�ยนชอบมากที่สุดในเมือง

Health Issues ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับการรักษา รวมถึงเร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถาม
เกี่ยวกับสุขภาพระหว�างหมอและคนไข�

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 preposition

vocabularies about daily routine
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับมารยาท รวมถึงฝ�กทักษะการพ�ดโดยการตอบว�าการกระทำ
บางอย�างนั้นทำให�ผู�เร�ยนรู�สึกรำคาญหร�อไม� นอกจากนี้ผู�เร�ยนยังจะได�ฝ�กทักษะการคิดว�เคราะห�ควบคู�
ไปกับทักษะการพ�ดเพ�่ออภิปรายเกี่ยวกับว�ธีการรับมือกับสิ�งที่ทำให�ตนรู�สึกรำคาญ

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�และการฟ�งโดยการฟ�งคำใบ�จากครูผู�สอน
เพ�่อทายว�าคำศัพท�คำนั้นคืออะไร 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� จากนั้นทำกิจกรรมร�วมกัน
ทั้งห�องโดยสร�างกิจวัตรประจำวันของคนหนึ่งคนซึ่งผู�เร�ยนแต�ละคนต�องพ�ดคนละหนึ่งประโยค

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการคมนาคม รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม�
จากนั้นผู�เร�ยนต�องทำกิจกรรมโดยการจับคู�กับเพ�่อนร�วมชั้นเพ�่อฝ�กการสนทนา
จากนั้นต�องจับคู�รูปแบบการเดินทางเข�ากับกร�ยาที่เหมาะสม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการสื่อสาร รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� ประกอบกับเร�ยนรู�
กร�ยาวลีที่มีคำว�า call  จากนั้นต�องนำไปเติมลงในช�องว�างให�เหมาะสมกับบร�บทสุดท�าย
ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กทักษะการฟ�งและพ�ดจากการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับบทสนทนาทางโทรศัพท�กับเพ�่อน

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม� จากนั้นผู�เร�ยน
ต�องทำกิจกรรมคิดค�นแพลตฟอร�มโซเชียลมีเดียข�้นมาหนึ่งแพลตฟอร�ม จากนั้นต�องใช�ทักษะ
การคิดว�เคราะห�ในการเปร�ยบเทียบสิ�งที่คิดค�นข�้นกับสิ�งที่มีอยู� สุดท�ายผู�เร�ยนต�องเติมคำศัพท�ลงใน
ช�องว�างให�เหมาะสมและถูกต�องกับบร�บท และร�วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข�อความจากกิจกรรม
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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�งประโยคและทดสอบการพ�ดและฟ�งโดยการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับวันคร�สต�มาส ได�เร�ยนรู�วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคร�สต�มาส
และที่มาของมัน เร�ยนรู�กร�ยาวลีที่น�าสนใจคือ break out และสำนวนที่สำคัญ รวมถึงการสร�าง
question tag

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับวันขอบคุณพระเจ�าและเล�นเกมครอสเว�ร�ด
ได�เร�ยนรู�ที่มาของวันขอบคุณพระเจ�า รวมถึงที่มาของการกินไก�งวงในวันขอบคุณพระเจ�า
นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�รูปป�จจ�บันและรูปอดีตของกร�ยา

15 Halloween

vocabularies related to Halloween
the Legend of Stingy Jack
past and present forms of verbs
idiom

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับวันฮาโลว�น ได�เร�ยนเกี่ยวกับเร�่องเล�าที่มักเล�าต�อกันมา
ในวันฮาโลว�น นอกจากนี้ยังได�เร�ยนรู�รูปป�จจ�บันและรูปอดีตของกร�ยา จากนั้นจะได�ทำกิจกรรมตอบคำถาม
เกี่ยวกับความกลัว

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับเวลาและตารางเวลา รวมทั้งได�เร�ยนรู�สำนวนใหม�
จากนั้นผู�เร�ยนต�องทำกิจกรรมสองกิจกรรม โดยที่กิจกรรมแรกเป�นกิจกรรมถามตอบจากตารางเวลา
ที่ครูผู�สอนมอบให� อีกกิจกรรมคือให�นักเร�ยนจับคู�สนทนาเกี่ยวกับตารางเวลาของตนเอง
นอกจากนี้ผู�เร�ยนยังต�องเติมคำบุพบทให�เหมาะสมกับรูปประโยคที่กำหนดให�

ลำดับ หัวข�อบทเร�ยน หัวข�อบทเร�ยนย�อย คำอธิบายบทเร�ยน



หัวข�อบทเร�ยน 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�
รูปอนาคตของกร�ยา รวมถึงความแตกต�างของ will กับ be going to และใช�มันในการพ�ดถึงสิ�งที่อยู�ในใจ
และสิ�งที่ได�วางแผนไว�แล�ว

Lunar New Year vocabularies related to  Lunar New Year
taboos on Lunar New Year

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับวันตรุษจ�น ได�เร�ยนรู�เกร็ดความรู�เกี่ยวกับตรุษจ�น
รวมถึงได�ฝ�กการพ�ดจากการฟ�งและแชร�ข�อห�ามที่ห�ามทำในวันตรุษจ�น จากนั้นฝ�กการคิดว�เคราะห�
และการฟ�งโดยการอภิปรายเกี่ยวความเชื่อในเร�่องเหนือธรรมชาติ

Mini Test testing on the previous lessons

vocabularies related to zoos 
idiom
interjections

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�และการฟ�งโดยฟ�งความหมายของคำศัพท�
แล�วเลือกคำศัพท�ที่ถูกต�อง และทดสอบการพ�ดโดยการตอบคำถาม

Zoo
ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับสวนสัตว�และสำนวนที่น�าสนใจ นอกจากนี้ยังได�ทำ
กิจกรรมฝ�กการพ�ดโดยการอธิบายลักษณะของสัตว�หนึ่งชนิดให�แก�เพ�่อนร�วมห�อง 
จากนั้นจะร�วมกันอธิบายกับเพ�่อนร�วมห�องเกี่ยวกับสัตว�และสวนสัตว�

Aquarium

Seaside

Camping

Mini Test

My Dream in Life

Reservation

vocabularies related to aquariums
idiom
countable and uncountable nouns

vocabularies related to seaside
idiom
activities on the seaside

testing on the previous lessons

vocabularies related to dreams
discussing ways to pursue dreams
possessive ('s)

My Idol
vocabularies describing admiration
possessive pronouns
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�ดจากการทำกิจกรรมโดยสนทนากับเพ�่อนร�วมชั้นเกี่ยวกับกิจกรรม
ในพ�พ�ธภัณฑ�สัตว�น้ำ รวมถึงทำกิจกรรมเดาความหมายของป�ายสัญลักษณ�ในพ�พ�ธภัณฑ�สัตว�น้ำ

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับทะเล รวมไปถึงสำนวนที่น�าสนใจ นอกจากนี้
ยังได�ฝ�กพ�ดประโยคที่มีคำที่ออกเสียงคล�ายกัน (tongue twister) รวมถึงพ�ดเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ผู�เร�ยนมักทำที่ร�มทะเล นอกจากนี้ผู�เร�ยนยังต�องสนทนากับเพ�่อนร�วมชั้นเกี่ยวกับทะเลและกิจกรรมร�มทะเล

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับการไปตั้งแคมป� รวมไปถึงสำนวนที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังได�ฝ�กการพ�ดและฟ�งจากการทำกิจกรรมโดยกิจกรรมแรกเป�นกิจกรรมถามตอบ
ส�วนอีกหนึ่งกิจกรรมเป�นการหาข�อแนะนำที่ไม�เหมาะสมในการไปตั้งแคมป�

ผู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบเกี่ยวกับคำศัพท�โดยการพ�ดอธิบายความหมายของคำศัพท�ที่ได�เร�ยนมา
และทดสอบการพ�ดและฟ�งโดยการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะทบทวนคำศัพท�เกี่ยวกับความใฝ�ฝ�น และทบทวนสิ�งที่ได�เร�ยนมาเกี่ยวกับหัวข�อนี้
ใน level 3  ในบทเร�ยนนี้จะเน�นไปที่การคิดว�เคราะห�และการพ�ดของผู�เร�ยนโดยการให�ทำกิจกรรมอภิปราย
เกี่ยวกับว�ธีการที่จะไปถึงเป�าหมาย

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับรูปประโยคที่ใช�ในการอธิบายเกี่ยวกับบุคคลต�นแบบ
นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�เร�ยนเกี่ยวกับ possessive pronouns ทำกิจกรรมที่ฝ�กทักษะการฟ�งและการพ�ด
โดยกิจกรรมแรกเป�นกิจกรรม 15 คำถามที่ผู�เร�ยนต�องใช� yes/no questions ในการถามเกี่ยวกับบุคคลต�นแบบ
ของคู�หูแล�วพยายามว�าคนคนนั้นคือใคร จากนั้นในกิจกรรมถัดมา ผู�เร�ยนต�องเล�าให�เพ�่อนร�วมชั้นฟ�ง
ว�าบุคคลต�นแบบของคู�หูตนเองคือใคร

Meeting Foreign Friends

Dining Etiquettes
of Different Cultures

Individual Presentation

vocabularies describing foreign friends
manners in the U.S.

tables manners and food etiquettes
in Thailand and in the U.S.

individual presentation

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่ใช�ในการอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมไปถึงหลักมารยาทที่สำคัญ
ในประเทศสหรัฐอเมร�กา นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมร�กัน
รวมถึงเปร�ยบเทียบความแตกต�างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมร�กัน

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�หลักมารยาทที่สำคัญบนโต�ะอาหารของไทยและอเมร�กัน นอกจากนี้
ผู�เร�ยนจะได�อภิปรายเกี่ยวกับว�ธิการรับมือกับคนที่ไม�มีมารยาทบนโต�ะอาหาร รวมถึงเปร�ยบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต�างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมร�กัน

การเร�ยนครั้งนี้ ผู�เร�ยนจะต�องเลือกหัวข�อสำหรับการนำเสนอเป�นรายบุคคลเกี่ยวกับ global culture
หร�อ social media  หร�อ pet 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�งบทสนทนาสามบทสนทนาแล�วตอบคำถามให�ถูกต�อง

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับการจอง รวมไปถึงสำนวนที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังได�ฝ�กการพ�ดและฟ�งจากสองกิจกรรมคือถามตอบและแสดงบทบาทสมมติ
กับเพ�่อนร�วมชั้นโดยหนึ่งคนเป�นลูกค�าและอีกคนหนึ่งเป�นพนักงานรับจอง

ลำดับ

Level IV Page ll
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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



07Speaking 
Course

บร�ษัท แอดเวนเจอร� ดิจ�ทัล มาร�เก็ตติ�ง จำกัด 
719 อาคารมิ�นท� ทาวเวอร� ห�องเลขที่ 316 ชั้นที่ 3 
ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

092-299-4900

Level4
26,400

ว�ธีการชำระ

ผ�อน %0 
ผ�าน

10 เดือน

เลขผู�เสียภาษี 0105562031760


