ภาษาอังกฤษเรียนแล้ วได้ ผล
รายละเอียดหลักสูตรต่ างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร 02 – 2601661, 02 – 649 5000 ต่ อ 16220 16221 16281 11031
ดูรายละเอียดได้ ที่ www.swu.ac.th คลิก ที่ ข่าวและกิจกรรม เลือกกิจกรรม เลือกโครงการภาษาอังกฤษชุมชน เลื อก เอกสารแนบเพื่อดูใบสมัคร และ
Print หรื อดูได้ที่ http://hu.swu.ac.th/west/  ข่าวและกิจกกรรม

Grammar ควบ Reading  (สอนโดย อ. ชาวไทย)
เรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผสู้ อนที่ มีป ระสบการณ์ด้านการ
สอนภาษามาเป็ นเวลานานเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และ
เรี ย นเทคนิค การอ่ า นเพื่ อ ปู พื น้ ฐานในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ อย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ด้านการสอนอ่านโดยเฉพาะ
หนั งสื อ ราคาประมาณ 550 เรี ย นทุ ก วั น จั น ทร์ , พุ ธ 18.00 -19.40 น.

Business English 
เรี ยน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทางาน เหมาะสาหรับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ในการติดต่อ สื่ อสารด้านธุ รกิจ เรี ยนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
เรี ยนทุกวันเสาร์ 09.00 -12.20 น.

เรียน Grammar ควบ Reading ลดเหลือ 3,500 บ.
Writing  (สอนโดย ดร. ทีช่ านาญการ)
English Communication 
ฝึ กสื่ อสาร ฟั ง พูด กับอาจารย์เจ้าของภาษา สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ที่ มีประสบการณ์ ดา้ นการสอน ปูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใน
การทางาน ติ ดต่ อสื่ อสารในหน่ วยงาน เรี ยนทุ กวันจันทร์ , พุธ 18.00 -19.40
น.

Grammar  (สอนโดย อ. ชาวไทย)
เรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผสู้ อนที่ มีป ระสบการณ์ด้านการ
สอนภาษามาเป็ นเวลานานเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และ
ปูพ้นื ฐานสาหรับนักเรี ยนและนักศึกษาเพื่อทาคะแนนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
แบ่ งเป็ น 2 ระดับ ระดับต้น และ ระดับกลาง หนังสื อราคาประมาณ 550 บ.
เรี ยนทุกวันเสาร์ 9.00 -10.40 น. (20 คาบ)

เรียน Grammar ควบ Reading ลดเหลือ 3,500 บ.

สอนสด ตรวจข้อบกพร่ องและฝึ กเขียนรู ปแบบต่าง ๆ หนังสื อราคาประมาณ
300 บ. เรี ยนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 -12.20 น.

Conversation  (สอนโดย อ. ชาวไทย และชาวต่ างชาติ)
ฝึ กสื่ อสารภาษาอังกฤษทัว่ ไปในชีวิตประจาวันกับอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์ใน
การสอน Conversation มาเป็ นเวลา นาน เปิ ดสอน 2 ระดับ ระดับต้น และ
ระดับกลาง หนังสื อราคาประมาณ 320 บ. เรี ยนทุกวันเสาร์ 13.00-16.20 น.

IELTS 
สอนโดยอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ เจาะลึกและ
ครอบคลุมเนื้อหาและกลยุทธ์ในการพิชิตข้อสอบ เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับศึกษาต่อระดับปริ ญญา ตรี โท และเอก ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เรี ยนวันทุกอาทิตย์ เวลา 09.00 -14.40 น.

Reading  (สอนโดย อ. ชาวไทย)
เรี ย นเทคนิ ค การอ่ า นเพื่ อ ปู พ้ื นฐานในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยอาจารย์ที่มีป ระสบการณ์ ด้านการสอนอ่ านโดยเฉพาะ
แบ่งเป็ น 2 ระดับ ระดับต้น และ ระดับกลาง หนังสื อราคาประมาณ 300 บ.
เรี ยนทุกวันเสาร์เวลา 10.40 -12.20 น. (20 คาบ)

เรียน Reading ควบ Grammar ลดเหลือ 3,500 บ.

TOEIC  (สอนโดย อ. ชาวไทย)
ติวเข้มสอบ TOEIC เข้าทางานในบริ ษทั และสายการบิน เน้นการฟัง ไวยากรณ์
คาศัพท์ และ การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะในการทางาน เรี ยนวันทุกวันอาทิตย์
เวลา 09.00 -14.40 น.

ภาษาอังกฤษ … เรียนแล้ วได้ ผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร 02 – 2601661, 02 – 649 5000 ต่อ 16220 16221 16281 11031
หรือ ดูรายละเอียดได้ ที่ www.swu.ac.th คลิก ที่ ข่าวและกิจกรรม เลือกกิจกรรม เลือกโครงการภาษาอังกฤษชุมชน
เลือก เอกสารแนบเพื่อดูใบสมัครและ Print หรือดูได้ ที่ www.swu.ac.th คลิกเลือกสถาบัน เลือกคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิ ดสอน
วันเริ่ มเรี ยน
* English Communication 11 ก.ย. 60
* Grammar + Reading 11 ก.ย. 60
* Grammar
9 ก.ย. 60
* Reading
9 ก.ย. 60
* Writing
9 ก.ย. 60
* Business English
9 ก.ย. 60
* Conversation
9 ก.ย. 60
* TOEIC
11 ก.ย. 60
* IELTS
11 ก.ย. 60

วัน เวลา เรี ยน
ราคา
18.00-19.40 น. (จ, พ) 3,500 บ.
18.00-19.40 น. (จ, พ) 3,500 บ.
09.00-10.40 น. (ส) 2,000 บ.
10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ.
09.00-12.20 น. (ส) 4,000 บ.
13.00 -16.20 น. (ส) 4,000 บ.
13.00-16.20 น. (ส) 3,500 บ.
09.00- 14.40 น. (จ) 6,000 บ.
09.00- 14.40 น. (จ) 6,000 บ.

ระยะเวลา
40 คาบ
40 คาบ
20 คาบ
20 คาบ
40 คาบ
40 คาบ
40 คาบ
60 คาบ
60 คาบ

พิเศษ ! เรียน Grammar ควบ Reading วันเสาร์
ลดเหลือ 3,500 บ.
(คาบละ 50 นาที ระยะเวลาเรี ยนทัง้ หมด จานวน 10 สัปดาห์ )

ตอบคาถาม
และ ปั ญหา

1. ห้ องละประมาณ 20 คน
2. สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
3. เข้ าเรี ยนไม่ต่ากว่า 80 % จะได้ รับประกาศนียบัตร
4. ถ้ าผู้เรี ยนไม่ถงึ หลักสูตรละ 15 คน จะเลื่อนวันเปิ ดเรี ยน
หรื อ คืนเงิน

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้ วยตนเองในเวลาราชการ และสัปดาห์ สุดท้ าย ก่ อนเปิ ด
เรี ยน ตัง้ แต่ 9.00-18.00 น. ณ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ท่ หี ้ อง
ประชาสัมพันธ์ ตรงโถงหน้ าลิฟท์ และห้ องการเงิน
2. สมัครโดยการโอนเงิน กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครพร้ อมหลักฐาน
ค่ าลงทะเบียนเรี ยน และ Fax. มายังเบอร์ 0-2260-1914 ถึง คุณอาคม
ธูปสุวรรณ

*** การสมัครเรียนถ้ าหลักสูตรใดทีม่ ี 2 ระดับคือ
ระดับต้ น และระดับกลาง ให้ ระบุระดับในใบสมัครด้ วย

ใบสมัครภาษาอังกฤษชุมชน
 กันยายน 60 – พฤศจิกายน 60
(เริ่ มเรี ยนเดือนกันยายน 60)
(เริ่ มรั บสมัคร 1 สิงหาคม 60)
การสมัครเรี ยน

 ธันวาคม 60 – กุมภาพันธ์ 61
 มีนาคม 61 – พฤษภาคม 61
 มิถุนายน 61 – สิงหาคม 61
(เริ่ มเรี ยนเดือนธันวาคม 60)
(เริ่ มเรี ยนเดือนมีนาคม 61)
(เริ่ มเรี ยนเดือนมิถุนายน 61)
(เริ่ มรั บสมัคร 1 พฤศจิกายน 60)
(เริ่ มรั บสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 61)
(เริ่ มรั บสมัคร 1 พฤษภาคม 61)

ถ้ าหลักสูตรใดมี 2 ระดับ คือระดับต้ น และระดับกลาง ให้ ผ้ เู รี ยนระบุระดับในใบสมัครเรี ยน และเข้ าเรี ยนตามระดับ
ที่สมัคร หากเข้ าเรี ยนแล้ ว 1 ครั ง้ ไม่ เหมาะสมกับระดับที่สมัครสามารถเปลี่ยนระดับได้

ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว) ………..…………………………………………….………………….............................................................
ชื่อผู้สมัคร(ภาษาอังกฤษ) (Mr. , Mrs. , Ms.) …………………………………………………………….………….............................................................
หลักสูตรที่สมัคร……………………………………………. ระดับที่สมัคร  ระดับต้ น  ระดับกลาง ที่ทางาน .…………………………...................
ที่อยู่ท่ สี ามารถติดต่ อได้ สะดวก....................................................................................เบอร์ โทรศัพท์ ……………………Fax…………………………...
การศึกษาสูงสุด/…………ปี ที่จบ พ.ศ………กาลังศึกษาปี ที่……..โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..................................................สาขา……………………….
พร้ อมกันนีไ้ ด้ ชาระเงิน จานวน………………….บาทโดยผ่ านทาง
 ชาระด้ วยตนเอง  เงินสด  เช็คธนาคาร......................... ที่ คุณ...................... ณ ห้ อง ............. ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 ชาระทางจดหมายลงทะเบียน คุณอาคม ธูปสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
หรือ ด้ วยเช็คธนาคาร............................ สั่งจ่ ายในนาม มศว ประสานมิตร

สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 984-4-26437-5
ชื่อบัญชี นางสายวรุ ณ จาปาวัลย์ และ นางสาวนิตยา สุขเสรี ทรั พย์

 ชาระโดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทย

หมายเหตุ โอนผ่ านบัญชี ให้ ส่งหลักฐานมา fax 0-2260-1914 หลักฐานการโอนเงินที่มีช่ ือผู้สมัครและหลักสูตรที่เรี ยนพร้ อมใบสมัครมา และรั บ
ใบเสร็ จรั บเงินหลังจากเริ่ มเรี ยน 1 เดือนกับอาจารย์ ผ้ สู อน
ลงชื่อผู้สมัคร……………………..... วันที่………………………ชื่อผู้รับเงิน................................................. ใบเสร็จเล่ มที่..................เลขที่...........

หมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ผ้ ูสมัครได้ ชาระล่ วงหน้ าแก่ ทางคณะฯ หากผู้สมัครไม่ สามารถเข้ ารั บการอบรม
ด้ วยเหตุใดก็ตาม
(ระยะเวลาเรี ยนทั้งหมด จานวน 10 สัปดาห์ )

