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Junior courses 
 

เป็นหลักสูตรที่เน้นพื้นฐานการออกเสียงและใช้ส าเนียง ฝึกใหน้ักเรียนได้เข้าใจถึงหลักการออกเสียงและสามารถออกเสียงได้
อย่างชัดเจนและถูกต้องตามเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้จะเริ่มสอนตัง้แต่การออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว ออกเสียงสระ รวมถึงการ
สะกดและผสมค าศัพท์ แบบเรียนที่ใช้อ้างอิงจาก Pearson Longman, Macmillan และ Cambridge แบบเรียนนี้มี
เนื้อความทีน่่าสนใจและมีชีวิตชีวาเหมาะส าหรับการเรียนรู้ในด้านเสียงอย่างมีระบบ เหมาะส าหรับนกัเรียนอายุ 6-13 ป ี
 

Phonics 1 เรียนการออกเสียงพยัญชนะและสระเสียงส้ัน, ค าศัพท์ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดมากมายเพื่อช่วยเสริมทักษะ
และทบทวนบทเรียน Initial and final consonants sounds 

 

Phonics 2 เรียนการออกเสียงสระเสียงยาว และพยัญชนะที่สะกดด้วย 2 ตัว, ค าศัพท์, สะกดค า, การผสมค า 
Consonant digraph sounds e.g. th, sh, ch, and Short & Long vowel sounds

  
Phonics 3 เรียนการออกเสียงพยัญชนะผสมและควบ เสียงพยัญชนะท้าย ความหลากหลายของสระ, ค าศัพท์, การผสม

ค า, ฝึกการออกเสียงจากสัญลักษณ์ phonetic alphabets พร้อมด้วยแบบฝึกหัด   
Consonant Blends e.g. cl, cr, gl, br and Final consonant Blends 

 

Phonics 4   เรียนสัญลักษณ์ของเสียง, การสะกด, การผสมค าม การออกเสียง โดยสัญลักษณ์ นักเรียนสามารถอ่าน
ค าศัพทท์ี่ยังไม่ได้เรียนหรือยากได้ สามารถใช้พจนานุกรมศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยในการออกเสียงค ายากได้ 

 Diphthongs (double vowel sounds) e.g. ea, ai, ou, ow etc. 

 
General conversation courses 
 

การปูพื้นฐานทีละขั้นในด้ารการส่ือสารและสนทนาเหมาะส าหรบัคนทุกกลุ่มวัยที่ต้องการสร้างและเสริมทักษะเน้นด้านการพูด
และการฟังให้มีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว มีเนื้อหาและแบบฝกึหัดที่น่าสนใจและหลากหลาย สอนค าศัพท์ รปูแบบประโยค
ด้วยโสตและทักษะต่างๆทีใ่ช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันเน้นการส่ือสารแบบธรรมชาติ จะมีทั้งหมด 6 ระดับ  ระดับละ 60 ช.ม. 
 
Elementary 1-2     

Pre-intermediate 1-2 

Intermediate 1-2 

Upper-intermediate 1-2  

Pre-advanced 1-2 

Advanced1-2 

 
Grammar Conversation courses 
 

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างไวยากรณ์และการสนทนา นักเรียนสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างรวดเร็วและสามารถ
เข้าถึงการใช้ได้อย่างธรรมชาติ เหมาะส าหรับนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยม มีทั้งหมด 8 ระดับ ระดับละ 36 ช.ม. 
 
Grammar 
 

เป็นหลักสูตรทีจ่ัดท าขึ้นส าหรบันกัเรียนที่ต้องการพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ หลักสูตรที่ใช้อิงจาก
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละดับช้ัน ระดับที่เปิดสอนเปน็ระดบัประถมและมัธยมต้น สอนสดโดยครูไทยที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนและเข้าใจถึงปญัหาของนักเรียน เรยีนเปน็กลุ่มเล็ก วิธีการสอนเน้นแบบ Interactive 

learning ซ่ึงนักเรียนสามารถถามได้เมื่อไม่เข้าใจ ครผูู้สอนก็สามารถตรวจเช็คความเข้าใจของนกัเรียนได้อย่างใกล้ชิด  
แบบเรียนเน้นแบบฝึกหัด ข้อสอบ เพื่อเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้ได้ดียิ่งขึ้น  
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English for work 
 

เป็นหลักสูตรส าหรับคนท างานทีต่้องการเสริมทักษะด้านภาษาโดยใชแ้บบเรียนภาษาอังกฤษที่น าไปใช้จริงได้ในการท างาน 
แบบเรียนทีน่ ามาใช้มีเอกลักษณ์โดดเดน่โดยเน้นเป็นพเิศษที่การส่ือสารด้วยการพูดและการใช้น าเสนอโดยการใช้ภาษาใน
การส่ือสารผ่านงานส าหรับฝึกฝน นักเรียนจะสามารถส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆได้และติดต่อกบัลูกค้าหรือหัวหน้างาน
ชาวต่างชาติได้ นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาธรุกิจที่ใช้จริง ส านวน และวัฒนธรรมการเจรจาธุรกิจ มีผลให้นักเรียนมคีวามมั่นใจ
และพัฒนาทักษะด้านภาษาส่ือสารซ่ึงชว่ยให้การท างานเปน็ไปอย่างราบรื่นและก้าวหน้า 
 

Interview & Resume      เปน็หลักสูตรที่ช่วยแนะเทคนคิการเขียนประวัติย่อของตัวเองได้มีประสิทธิภาพและเปน็ที่
น่าสนใจในการสมัครงาน รวมทัง้ติวเข้มกับบทสัมภาษณ์โดยแบบเรียนใช้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ รวมถึงจ าลองสถานการณ์ให้
นักเรียนมคีวามมั่นใจและคุ้นเคยในการสัมภาษณ์ 

 

Daily communication (I,II) เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนที่จะไปต่างประเทศเพื่อดูงานหรอืต้องใช้ภาษา
ส่ือสารกับชาวต่างชาติอยู่ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการสนทนาให้มีประสทิธิภาพ เป็นแบบเรียนทีเ่น้นการ
ส่ือสารจริงในชีวิตประจ าวัน ในที่ท างาน กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงวัฒนธรรมการส่ือสารของชาวต่างชาติ  
 

Business communication (I, II)  เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาธุรกิจซ่ึงเปน็หัวใจส าคัญซ่ึง
แนะแนวการรวบรวมความคิด การน าเสนอ การช้ีแจงในสถานการณ์ต่างๆที่ใช้จริงในทางธุรกิจแนะการใช้ส านวนหรือศัพท์
เฉพาะตามหน่วยงานหรือสาขาอาชีพ จัดเตรียมกลยุทธ์ที่นักเรียนตอ้งการใช้เพื่อประสบความส าเร็จในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ 
   

Business writing    เปน็หลกัสูตรปูพื้นฐานระดบับคุคลทั่วไปให้สามารถเขียนในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถที่จะเขียน
จดหมายธุรกิจพืน้ฐานได้ สามารถตอบโตจ้ดหมายทางอีเมลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางและรูปแบบของการโต้ตอบ
ในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนได้รบัโอกาสในการใช้ภาษาจริงกับสถานการณ์จริงที่จดัขึน้ 

 

Presentations & Meetings เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคนิคการน าเสนองาน ข้อมูล การประชุม การเสนอความคิดเหน็
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วการส่ือสาร และทักษะภาษาทางธุรกิจให้มคีวามเหมาะสมและประสบความส าเร็จ  
 
Intensive English  
 

เป็นหลักสูตรติวเข้มและเร่งรดัเหมาะส าหรับนักเรียนทีจ่ะเตรียมตวัไปต่างประเทศเพื่อเรียนต่อหรอืเพื่อธุรกิจ หรือนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือและความรู้เพิ่มเติมเฉพาะทาง เตรียมสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษ เราสามารถจัดเตรียมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคท์ี่นักเรียนต้องการ สามารถเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนตวัต่อตัวได้ 

  
Corporate business English Training for Professionals 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับองค์กร เปน็หลักสูตรที่เนน้อบรมพนักงานใหก้ับบริษทัต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารและให้มี
แนวทางในการใช้ภาษาในหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษธุรกิจ ซ่ึงน าพาความส าเร็จและความเป็นผู้เชีย่วชาญให้กับบรษิัทของ
คุณ  จัดท าแบบเรียนขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับทักษะของพนักงาน  สามารถเลือกเรียนที่บริษทั
ของคุณได ้

กรุณาติดต่อ  เพื่อสอบถามวันและเวลาเรียนของแต่ละคอร์ส 


