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                   (แองกริซ) คือโรงเรียน
กวดวิชาภาษาอังกฤษที่ดำาเนิน
การสอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ คณาธิป 
สุนทรรักษ์ พี่ลูกกอล์ฟ จบการ
ศึกษาชั้นม.ปลายจากโรงเรียน
หาดใหญว่ทิยาลยั และเขา้ศกึษาตอ่
ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะสำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโท MA in 
Theatre Directing จาก East 15 
Acting School, University of 
Essex ที่ประเทศอังกฤษ

พี่ลูกกอล์ฟเป็นเด็กต่างจังหวัดที่
เกดิและโตในครอบครวัทีพ่ดูไทย และ
ไม่ใช่เด็กที่เก่งภาษาอังกฤษมาแต่
แรก แต่ด้วยความมุ่งมั่น และการ
ฝึกฝนที่ถูกต้อง จึงทำาให้สามารถ
ใชภ้าษาองักฤษไดด้ใีนทกุวนันี ้พีล่กู
กอล์ฟเข้าใจถึงปัญหาของเด็กไทย
และได้ออกแบบหลักสูตรการเรียน
การสอนทีจ่ะทำาใหเ้ดก็ไทยเกง่ภาษา
อังกฤษแบบยั่งยืน ด้วยเทคนิคที่
สนุกสนาน และใช้งานได้จริง

สถาบันแห่งนี้มุ่งเน้นให ้นักเรียนสามารถทำาคะแนนสอบได้ และสือ่สารได้ดว้ย เพราะเราเชื่อวา่ภาษา
องักฤษจะเปน็ตวัเปดิประตไูปสูโ่อกาสมากมายในอนาคต ดงันัน้การมคีะแนนสอบทีด่อียา่งเดยีวจงึ
ไม่เพียงพอ เราเชื่อว่า การที่เด็กสามารถ สอบได้ และสื่อสารได้ด้วย คือสิ่งที่เท่มากๆ

สถาบันของเราใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เราจะหมุนไปตาม trend ที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ทั้งยังเน้นความสนุกสนานในการเรียน เพราะเราเชื่อว่า fun คือ สิ่งที่เป็น fundamental ใน
การเรยีนภาษาองักฤษ เรยีนภาษายงัไงกต็อ้งสนกุ! ทีส่ำาคญัเรามเีจา้ของภาษาจากกรงุลอนดอน 
มาร่วมสอนเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ จาก “เจ้าของภาษา”

เรียนภาษาอังกฤษ
กับพี่ลูกกอล์ฟ

เจ้าของสถาบันกวดวิชา
ภาษาอังกฤษ ANGKRIZ

ผ่านระบบ PC
(Private Chamber) 

ที่ Da’vance ทั่วประเทศ
ได้แล้ววันนี้

ANGKRIZ English Academy was founded in early 2010 by Kanatip (LoukGolf) 
Soonthornrak and his sister, Saranee (Yui) Soonthornrak.

ANGKRIZ has been inspiring thousands of Thai students to realise their true 
potential when it comes to learning English. From well-designed teaching 
materials to the look of the classroom and the academy’s cosy vibe, ANGKRIZ 
is a great environment to learn in. This place also motivates the students to 
be passionate about learning! We believe that our job is to teach the students 
to fly high with English.

ANGKRIZ also works 
col laborat ively with 
English Consultant, Paul 
Burgess ,  a long with 
other qualified native 
speakers, to ensure that 
our students get the 
highest possible quality 
of learning experience.

A N G K R I Z  E n g l i s h 
Academy derived from its 
founder’s strong passion 
for teaching. LoukGolf 
first began tutoring high-
school students in English 
as a part-time job. After 
a while, he was thrilled to realise that this was his true vocation. When he had 
graduated from a postgraduate degree in the United Kingdom, he came back 
to set up ANGKRIZ. LoukGolf and Yui work collaboratively: the unique teaching 
style of ANGKRIZ derives from LoukGolf while Yui is responsible for the business 
management and development.

ANGKRIZ offers several distinctive live courses taught by LoukGolf and IELTS 
courses operated by Regent’s International College. ANGKRIZ also provides 
an online platform for students and other learners across Thailand, as well as 
collaborating with Da’vance to make learning English accessible to all students 
who are interested in learning with us.
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super easy and fun
moderate and intermediate 
a little bit intense
extremely fun but very intense
excruciatingly intense

* It’s recommended that all new students start with InTRENDsive or The First 
Class (for beginners).

Students need 
to be able to 
communicate!

We not only teach our 

students to do exams 

but also teach them  

communication skills.

เรียนกับ
 

ต้อง!!
Fun (Fundamental)

สนุก

Practical
ใช้งานได้จริง

Interactive
เน้นการมีส่วนร่วม

Beyond
เหนือและลำา้หน้า

Natural
เป็นธรรมชาติ

Accurate
แม่นยำา



The First Class InTRENDsive
เหมาะสำาหรบันอ้งๆม.ปลายทีพ่ืน้ฐานไมแ่ขง็แรง

(Fundamenta l  Eng l i sh 
grammar and other essential 
aspects  of Engl ish for 
absolute beginners)

เหมาะสำาหรบันอ้งๆม.4-6 ทีต่อ้งการมพีืน้ฐาน
แกรมมาร์และคำาศัพท์ที่แน่น เพื่อการสอบและ
การใช้งานจริง คอร์สนี้ครบทุกเนื้อหา ต้องรู้ 
ในภาษาอังกฤษ

(Intermediate practical 
E n g l i s h  g r a m m a r 
summarised for M.4 - M.6)

Basic Parts of Speech
The Use of Verb to Be
Determiners
Spellings and Expressions
Sentence, Phrase and Clause
Countries and Nationalities
Sentence Structure
Quantifiers
Modal Verbs
Main Tenses
Subject and Verb Agreement
Another, Other, Others and The Others

Back to The Start with Parts of Speech
Pronoun My Nouns
Be Creative with Adjectives and Adverbs
Verbs That Can Be Used Three Ways
Final Round with Prepositions and Conjunctions
We Love You Phrasal Verbs!
Let’s Talk about Tenses, Let’s Talk about Time!
If You Were Here / If I Were You.
It Takes Two to Tango!!!
Tag Me Please!
So Do I, So Am I, Neither Am I, Neither Do I etc.
The Teacher Who Hates Relative Pronouns

เนื้อหา

เนื้อหา

คอร์สนี้เป็นคอร์สภาษาอังกฤษแรกเริ่ม สำาหรับ
เด็กๆ ที่เป็น beginners ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เปน็คอรส์ทีจ่ะปแูกรมมาร ์ทีเ่ปน็รากฐาน สำาคญัใน
การใชภ้าษาองักฤษ เดก็ๆ ทีไ่มเ่กง่ภาษาองักฤษ
ควรเริม่จากคอรส์นี ้เพราะ รากฐานทีแ่ขง็แรง เปน็
ส่วนสำาคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ

คอรส์สรปุแกรมมารร์ะดบักลาง ทีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
คำาศพัท ์สำานวนทีใ่ชบ้อ่ยในภาษาองักฤษสำาหรบั
น้องๆม.ปลาย คำาศัพท์ในคอร์สนี้ครอบคลุม
เนื้อหาถึงมหาวิทยาลัย  

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน
จำานวนชั่วโมงเรียน 
40 ชั่วโมง
ราคา 4,500 บาท

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน

จำานวนชั่วโมงเรียน 
40 ชั่วโมง

ราคา 4,800 บาท

รหัสคอร์สเรียน AKB01 รหัสคอร์สเรียน AKB02
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ทุกคอร์สของ ANGKRIZ สามารถเรียนผ่านระบบ 
PC (Private Chamber) ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ ผู้ที่
สนใจเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทีี่ เคาน์เตอร์ Da’Vance ทุกสาขา หรือดูรายละเอียด
ด้วยตัวเองที่ https://pc.davance.com



The Essentials
เหมาะสำาหรับน้องๆที่อยากฝึก ฟัง พูด เขียน 
ในคอรส์นีจ้ะเนน้การใชง้านภาษาองักฤษใหอ้ยู่
ในระดับสากล น้องๆที่สนใจคอร์สนี้ ควรผ่าน
คอร์ส inTRENDsive มาก่อน

(Essential common usage in 
English speaking, listening 
and writing)

Alphabet and Pronunciation
Simple Expressions
Stress and Mispronounced English Words
Tongue Twisters
Sound Linking and Intonation
Contractions 
Common Usage
Slang
Listening Exercises Part 1
Listening Exercises Part 2 
Sentence Structure
Tricky Words
Words Followed by Prepositions

เนื้อหา

คอร์ส The Essentials เป็นคอร์สแนะนำาสำาหรับ
น้องๆ ม. ปลายที่อยากได้ความแม่นยำาในการ
ใชภ้าษาองักฤษ คอรส์นีเ้นน้การเรยีนภาษาแบบ
เปน็ธรรมชาตทิีส่ดุ ฝกึฟงัจากเจา้ของภาษา ฝกึ
พูด และเขียน เจาะลึกคำาศัพท์ที่คนไทยมักออก
เสียงผิด พร้อมทั้งเรียนรู้ common usage ใน
ภาษาอังกฤษ  

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน
จำานวนชั่วโมงเรียน 
50 ชั่วโมง
ราคา 4,800 บาท

รหัสคอร์สเรียน AKB03
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Runway
Runway คือ คอร์สการอ่าน การตีความ และ
คำาศัพท์ขั้นสูง เหมาะสำาหรับเด็กๆ ม.4-ม.6 ที่
มีปัญหาเรื่องการอ่าน passage หรือเด็กๆที่
ต้องการเพิ่มฐานคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

(Enhance your reading, 
vocab and interpretation 
for M.4 - M.6)

เนื้อหา

คอรส์ reading สรปุ vocab ตัง้แตม่.ปลาย, ป.ตร,ี 
ป.โท เหมาะสำาหรับเด็กๆที่พื้นฐานดีแล้ว แต่
อยากฝึกทักษะ การอ่าน คำาศัพท์คอร์สนี้ใช้ไป
สอบ GAT, O-NET, CU-TEP, SAT และ IELTS ได้

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน

จำานวนชั่วโมงเรียน 
50 ชั่วโมง

ราคา 5,500 บาท

**แถมฟรีคอร์สสำานวนภาษาอังกฤษ
พร้อมหนังสือ Monkey Business 

รหัสคอร์สเรียน AKB05

ทุกคอร์สของ ANGKRIZ สามารถเรียนผ่านระบบ 
PC (Private Chamber) ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ ผู้ที่
สนใจเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทีี่ เคาน์เตอร์ Da’Vance ทุกสาขา หรือดูรายละเอียด
ด้วยตัวเองที่ https://pc.davance.com

1. Bread and Circuses
2. An Extract from ‘Briar-Rose’, from Grimm’s Fairy Tales by 
the Brothers Grimm.
3. An Anonymous Poem from the 17th Century
4. An Extract from Dracula by Bram Stoker
5. Echo and Narcissus
6. Hungry Ghosts
7. King Arthur
8. Moses
9. Old English
10. English Pub Names
11. Extracts from The Book of Riddles by John F Brown
12. The British Obsession with the Weather
13. The Environment
14. ‘The Hare and the Tortoise’, from Aesop’s Fables
15. An Extract from The Jungle Book by Rudyard Kipling 
16. The Legend of Loki
17. Extract from ‘The Little Mermaid’ by Hans Christian Anderson
18. ‘The Owl and the Pussycat’ by Edward Lear
19. An Extract from The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
20. ‘The Poor Man Pays for All’, A Ballad Written Around 1630 (in 
Modernised English) 
21. The Short-cut
22. ‘The Water is Wide’, a Traditional English Folk Song 
23. The Wives of Henry VIII
24. British Trees



Readors and 
Righting
เหมาะสำาหรับน้องๆ ม.ปลายที่มีพื้นฐานแกรม
มาร ์ระดบักลางและตอ้งการฝกึ ทำาโจทย ์errors 
เพือ่ฝกึทกัษะดา้นการเขยีน และการอา่น เดก็ๆ 
ที่ต้องสอบ CU-TEP สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

(Making Things Right for 
Your Passage Reading, and 
Writing Without Errors)

สรุปแกรมมาร์เข้มข้น เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน และการอ่าน ผ่านการ
ทำาโจทย์ errors ตามแนวข้อสอบจริง
มากกว่า 18 tests และข้อสอบ cloze 
test เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอีก
มากมาย และโจทย์อีกกว่า 400 ข้อ

เนื้อหา

คอร์สตะลุยโจทย์ Errors จาก Angkriz เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน ทำาโจทย์ errors แก้
ผิดให้เป็นถูก เหมาะสำาหรับการเตรียมสอบ 
errors ของ  CU-TEP, O-NET และ GAT 
*ควรเรียนคอร์สนี้คู่กับคอร์ส InTRENDsive

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน
จำานวนชั่วโมงเรียน 
40 ชั่วโมง
ราคา 4,800 บาท

รหัสคอร์สเรียน AKB06
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The Finale

เหมาะสำาหรบันอ้งๆม.6 ทีต่อ้งเตรยีมสอบ GAT

(Polish your English for GAT)

Parts of Speech
Bits and Bobs of English Grammar
Vocab Challenge
Speaking
Long Dialogues
Meaning in Context and Sentence Completion
Meaning Recognition
Reading

เนื้อหา

คอรส์ตะลยุโจทย ์สรปุแกรมมารต์อ้งรูท้ีพ่บเจอ
ในขอ้สอบ คำาศพัทท์ีอ่อกบอ่ย และเทคนคิในการ
ทำาข้อสอบ คอร์สนี้เน้นการทำาคะแนน แต่ไม่ทิ้ง
การสื่อสาร

ระยะเวลาในการเรียน 
120 วัน

จำานวนชั่วโมงเรียน 
60 ชั่วโมง

ราคา 5,200 บาท

รหัสคอร์สเรียน AKB04

รับฟรี! หนังสือรวบรวมคำาศัพท์มากกว่า 600 คำา
ที่ออกสอบ GAT บ่อยๆ พร้อมตัวอย่างประโยค
ที่ใช้จริง

*พร้อมทำาข้อสอบเสมือนจริง 6 ชุด

ทุกคอร์สของ ANGKRIZ สามารถเรียนผ่านระบบ 
PC (Private Chamber) ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ ผู้ที่
สนใจเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทีี่ เคาน์เตอร์ Da’Vance ทุกสาขา หรือดูรายละเอียด
ด้วยตัวเองที่ https://pc.davance.com
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EEDBACK
อรชพร  สุนทร (คลอเคลีย) คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 147.50/150 (1/58), 150/150 (2/58) 

“ความรู้สึก ความประทับใจที่เรียน Angkriz เคลียเชื่อว่า There is always something to be thankful for. 
และการทีไ่ดเ้รยีนทีน่ี่ ไดเ้ป็นส่วนหนึง่ของที ่Angkriz มนัทำาใหเ้คลียรูส้กึขอบคณุมากจรงิ ๆ  รูส้กึดมีากจรงิ ๆ  
Angkriz ไมไ่ดเ้ปน็แคท่ีส่อนภาษา หรอืสถาบนักวดวชิา แต ่Angkriz เปน็เหมอืนบา้นทีอ่บอุน่ มีเพือ่น มพีี ่มนีอ้ง
ที่สนิทสนมเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัว และ Angkriz ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่สำาคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีต่อภาษาอังกฤษให้มากขึ้น มากกว่าน้ัน Angkriz ยังทำาให้เคลียเห็นความแตกต่างหลายอย่าง 
เช่น Lifestyles, Thoughts, Attitudes, Aptitudes and even Sexes. เคลียอยากขอบคุณที่นี่ ขอบคุณนะ 
ที่ทำาให้รักภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอบคุณมากๆ ที่ทำาให้ปรับเปลี่ยนความคิดในเรื่องต่าง ๆ ขอบคุณจริงๆ ที่
ทำาให้คลอเคลียเป็นคลอเคลีย คลอเคลียที่ตัวเราเองรู้สึกพึงพอใจอย่างมากจริงๆ รักนะ (-:”

ภรภัทร อิทธิอาวัชกุล (จ๋อม) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ  142.50/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ  85/100

“พี่ลูกทำาให้การท่องศัพท์ การจำาแกรมม่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากๆๆๆ เหมือนพี่ลูกสอนให้ใช้ มากกว่าการท่อง
ไปงั้นๆ ทุกวันนี้ก็ยังจำาคำาศัพท์ที่พี่ลูกสอนได้อยู่เลยค่ะ”

จอมทนง ธัญไพโรจน์  (จอม)  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 137.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 80/100

“I always realise how lucky I am to have a moment with P’Loukgolf, who turns out to be my very 
best teacher. It came to me that the decision I made, when I called P’Louk for the first time, 
asking about how I could study with him and he was like “Okay darling I’ll put your name into 
Group 2”, was like a moment that’s right at your feet, when your future is about to change 
for a lifetime. So now I come to what I want to tell you. I may not show it often but you, Mr. 
Kanatip, are an inspiration to students, not only me, and I also believe that you inspire other 
teachers too. You’ve driven a hunger for knowledge and wisdom. You have cheered me up and 
inspired me into becoming a better me. Thanks for everything. I love you.”

Trinnadeth Luengsanyaluk (Jang) Electrical-Mechanical Manufacturing 
Engineering  (International Undergraduate Program) Kasetsart University
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 137.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 83/100

“I was not good at English because I used to be afraid and ashamed to speak, but when I was 
studying at Angkriz Academy, I felt that I had gained more knowledge and practical experi-
ence than ever. I am very grateful to P’Loukgolf for all his help and encouragement.”

พัชชา พูนพิริยะ (จูน) ศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ เอกแฟชั่นและสิ่งทอ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 137.50/150

“ความรูส้กึ ความประทบัใจ ทีเ่รยีน ANGKRIZ มเีพือ่นแนะนำามาใหเ้รียน ตอนแรกเราตืน่เตน้มากเพราะ Angkriz 
ก็เป็นสถาบันที่ดังอยู่แล้ว พอมาได้เรียนจริงๆ เจอพี่ลูกตัวจริง กลายเป็นเราบันเทิงและอยากไปเรียนมากๆ 
มาเรียนที่ Angkriz มันไม่เหมือนความรู้สึกที่เราต้องไปเรียนพิเศษที่อื่น ทุกอาทิตย์เราตื่นเต้น อยากจะมา
ได้ความรู้ใหม่ๆ แล้วเราก็ได้อะไรที่จำาเป็นต้องใช้ในการสอบจริงๆ ได้เพื่อนเต็มเลยด้วย ดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตได้เป็นลูกศิษย์ที่นี่ค่า”

แก้วเก้า สุนทรารักษ์ (ลูกแก้ว) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 130/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 80/100

“ทกุครัง้ทีม่าเรยีนไมเ่คยรูส้กึวา่ตวัเองมานัง่เรยีนแบบทีโ่รงเรยีนหรอืทีเ่รยีนพเิศษอืน่ๆนะคะ 55 รูส้กึเหมอืนตวั
เองมาเอาความรูจ้ากบ้านอกีหลังไปมากกวา่ มนัได้ความรูแ้ต่กไ็มเ่ครยีดมากจนรูสึ้กวา่เหนือ่ยไมไ่หว ทกุครัง้
ที่กลับไปก็เหมือนกลับบ้าน ทั้งพี่ลูกกอล์ฟและก็เพื่อนๆเป็นเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวนึงละ”

ศิริญา วงษ์เสนา (บุ๊ค) มนุษยศาสตร์ เอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 130/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 60/100

“ความรูส้กึทีไ่ด้เรยีนที ่ANGKRIZ คอืบุค๊รูส้กึชอบภาษาองักฤษอยูแ่ล้ว ยิง่เรยีนกท็ำาใหย้ิง่ชอบขึน้ไปอกี เรยีน
กบัพ่ีลูกทำาให้ไมไ่ด้ไดแ้ค่เอาไปใชส้อบ แต่ได้ใชใ้นชวีติประจำาวนัจรงิๆ เพราะพ่ีลูกเนน้การฟัง-พูดให้ด้วย ทำาให้มี
ความมัน่ใจทีจ่ะสือ่สารกบัชาวตา่งชาตจิรงิๆ บรรยากาศการเรยีนการสอนกอ็บอุน่ ทกุคนอยู่กนัแบบครอบครวั 
ไดเ้พือ่นใหม่ๆ ทกุคอรส์ มอีะไรกป็รึกษาพีล่กูไดต้ลอด อยากเรยีนกบัพีล่กูไปเรือ่ยๆเลย แตพ่ีล่กูถงึกบัหา้มปราม
ว่าพอเถอะ 555555 ที่รักที่สุดคือจบคอร์สแล้วเลี้ยงข้าว แน่นอนว่าที่อื่นไม่มีให้แบบนี้แน่นอน คิคิ”

นิชดา สิรินันทปัญญา (จิ๊กซอว์) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 130/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 86/100

“Angkriz มบีรรยากาศการเรยีนทีเ่ปน็กนัเอง พีลู่กสอนสนกุ ทำาให ้3 ชัว่โมงทีเ่รยีนแต่ละครัง้ไมน่า่เบือ่เลย แต่
เนื้อหาก็เข้มข้น ได้นำาไปใช้ทั้งในข้อสอบและในชีวิตจริงค่ะ”

ยศเส หมันเตะ (กาบีด) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 130/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 92/100

“เริ่มเรียนตั้งแต่ห้องเรียน 11 คน ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมห้องเรียน 
พี่ลูก และ  การเรียนของที่นี่ทำาให้กล้าที่จะออกเสียง กล้าที่จะใช้ภาษา มากกว่าที่อื่นๆ”

ชวัลรัตน์ บุญสม (ตูเช่) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 130/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 70/100

“เรียนกับพี่ลูกแล้วรู้สึกสวย เก่ง เพื่อนร่วมคลาสน่ารัก บรรยากาศเป็นกันเอง”

พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์ (กรีน) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 127.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ  84/100

“รู้สึกเหมือนไปดู Talk Show แล้วได้ความรู้ไปในตัว มีความสุข สนุกทุกครั้งที่เข้าไปเรียน ได้รับประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษจริง ในชีวิตประจำาวัน”



ธนัชชา กิจสนาโยธิน  (ข้าวโพด) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ รอบแรก 125/150 รอบสอง 130/150

“พี่ลูกกอล์ฟไม่ได้แค่สอนภาษาอังกฤษ แต่จะพูดถึงเรื่องทัศนคติอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะทัศนคติเกี่ยวกับภาษา
อังกฤษ หรือการเรียนรู้ การใช้ชีวิต”

นิธิศ วาจากิจ (มิน) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 127.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 80/100

“ANGKRIZ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ให้แต่ความรู้ แต่ให้เพื่อนใหม่หรือกลุ่มคนใหม่ๆเพิ่มมากข้ึน 
และพี่ลูกมีความเป็นกันเอง ใส่ใจเด็กๆทุกคน พยายามสอนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่เสมอๆด้วย”

สุพิชชา สุบรรณพงษ์ (จ๋อมแจ๋ม) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 127.50/150

“รูส้กึประทบัใจวธิกีารสอนทีพ่ีล่กูสอน พีล่กูปรบัทัศนคตทิีม่กัีบภาษาองักฤษทำาใหเ้ปดิใจกบัภาษาองักฤษมาก
ขึ้น ทำาให้การเรียนสนุกมาก พี่ลูกคอยใส่ใจรายละเอียดกับเด็กทุกคน ถามตลอดว่าใครสงสัยมั้ย ตรงนี้ได้มั้ย 
แล้วการสอนก็จะไม่ใช่แค่การสอนในตำารา พี่ลูกสอนส่ิงที่ practical การออกเสียงท่ีถูกต้อง วิธีการพูด ฟัง
ศัพท์จากเพลง ทำาให้รู้สึกได้อะไรมากกว่าความรู้เพื่อไปสอบ”

ภัทร เนตรหาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 125/150

“ด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยเก่งอังกฤษ ไม่ค่อยกล้าพูด พอได้มาเรียนกับพี่ลูกรู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องยาก
เลย พี่ลูกสอนให้เน้นฟัง ฟังแล้วฝึกพูด ตาม  อย่าไปกลัวมัน จะผิดจะถูก ขอแค่กล้าพูดออกไปก็พอ ทั้งนี้ขอ
ขอบคุณพี่ลูกด้วยนะค้า”

พงศ์ณรงค์ จริงจามิกร (พลจัง) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 125/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 77/100

“เรียนพเิศษนอ้ยมากในชวิีตนี ้ทีน่ีเ่ปน็ทีท่ีด่มีาก ตัง้ใจเรยีนบา้ง ไมต่ัง้ใจบา้ง แตช่อบภาษาองักฤษมากขึน้ และ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพราะ ANGKRIZ จริงๆ”

นพรุจ จินตนานุภาพ (เพชร)
คณะรัฐศาสตร์ ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 117.50/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 68/100

“เรียนที่ Angkriz ให้ความรู้สึกว่าได้ Learning ไม่ใช่แค่เพียง Studying เพราะเวลาที่เรียนกับพี่LG เรารู้สึก
ว่าเราไม่ได้เรียนเพียงเพื่อให้สอบได้ เนื้อหาที่เรียนมันทั้งใช้สอบได้ แล้วยังนำาไปเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน
ไดอ้กีดว้ย พีL่Gเปน็ทัง้ครแูละพีท่ีน่่าเคารพ ถงึแม้จะเรยีนจบไปแลว้ แตว่า่เรารูส้กึดใีจมาก ทีเ่ราไดรู้จ้กักบัคนๆ
นงึ ทีท่ัง้ม ีpotential และเปน็คนที ่kind มาก อนัทีจ่รงิ กย็งัไมไ่ดเ้กง่อะไร คอืยงัมใีชภ้าษาองักฤษผดิบ้างทัง้
พูดและเขียน แต่ก็ดีตรงกล้าที่จะเรียนรู้และ deal with it มากขึ้น กว่าเมื่อก่อน”

ณิชากร เอื้อสุนทรวัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ  GAT 115/150

“พี่ลูกสอนมากกว่าแค่วิชาเรียน ทำาให้หนูรักภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอบคุณพี่ลูกมากๆค่ะ”

ชญานิน เจียมวงศ์สิริกุล (กล้อง) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 105/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 66/100

“ครัง้แรกทีรู่ว้า่จะไดเ้รยีนที ่ANGKRIZ ตอนนัน้ดีใจมาก แล้วกร็ูสึ้กต่ืนเต้นทีจ่ะได้เจอพีลู่กกอล์ฟ พอวนัเปดิคอรส์
แรกทีเ่รยีน คอื สนกุมาก มคีวามสขุมาก เพราะ พ่ีลกูไมไ่ดส้อนแคใ่หเ้ราใชภ้าษาองักฤษเพือ่ไปใชส้อบแลว้กท็ิง้ 
แตพ่ีล่กูสอนใหเ้ราเปดิใจรบัภาษาองักฤษ สอนใหเ้รารูจ้กัใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร มนัเลยทำาให้อยากเรยีน
คอรส์อืน่ๆของพีลู่กตามไปด้วย พอเรยีนไปเรือ่ยๆ กเ็ริม่รูสึ้กวา่ ANGKRIZ ไมใ่ชแ่คส่ถาบันสอนภาษาองักฤษ 
แต่ที่นี่เป็นเหมือนบ้าน ที่มีพี่ลูกกอล์ฟ พี่ยุ้ย พี่มะปราง พี่จอร์จ พี่พอล พี่ซอ พี่อ้อม พี่ภาณ คอยดูแล คอยให้
คำาปรึกษา คอยดูแลพวเราอยู่เสมอๆ” It’s said that school is our second home, so I think ANGKRIZ is 
a place of which I can say, “ANGKRIZ is my second home”.

เพียงพิมพ์  เชาว์สุโข (บุ๊ค) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 105/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 69/100

“มคีวามรูส้กึอบอุน่ทกุครัง้ทีไ่ดก้ลบัมาทีส่ถาบนัแหง่นี ้การไดเ้ขา้มาเรยีนพเิศษทีน่ีรู่ส้กึวา่เหมอืนไดม้คีรอบครวั
เพิ่มมาอีก 1 ครอบครัว พี่ลูกทำาให้บรรยากาศภายในห้องเรียนเป็นกันเอง มีความสนุกสนานทุกครั้งที่ได้
เรียน จนทำาให้เด็กๆสนิทกันได้ง่ายมากๆถือเป็นการได้เพื่อนใหม่อีกเยอะมากๆ ที่นี่ไม่ได้ให้แต่ความรู้ แต่ยัง
มอบประสบการณ์ต่างๆให้แก่เด็กๆทุกคน พ่ีลูกใส่ใจในตัวเด็กๆทุกคนมากๆ พ่ีลูกดูแลเด็กๆทุกคนอย่างทั่ว
ถึง พาไปสังสรรค์บ่อยมากๆ ทำาให้เด็กทุกคนมีความสุขและไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเรียนสถาบันนี้ก็จะมีความ
ประทับใจ สนุกสนานในการเรียน และอยากจะพัฒนาทักษะด้านภาษาของตนเองต่อไป”

ภคมน โกมลเสน (สตางค์) ICT นิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 100/150

“ANGKRIZ ทำาให้กลา้ทีจ่ะพดูทีจ่ะใชภ้าษาองักฤษมากๆๆๆ พีล่กูปรบัทศันคตใิหไ้มก่ลวัทีจ่ะผดิในการใชภ้าษาที่
ไมใ่ชภ่าษาเรา เชือ่วา่ถา้มีครอูยา่งพ่ีลูกสัก 100 คน การศกึษาประเทศไทยวชิาภาษาองักฤษ ไปได้ไกลแนน่อน”

ณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์ (กันยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 95/150

“ชอบมากกก มันดีมากจรงิๆ5555 คอืแบบเคยเรยีนภาษาองักฤษมาหลายทีม่าก ทัง้ครไูทย ครตู่างชาติ เรยีน
เป็นกลุ่มหรือเรียนเด่ียว เรียนมาหมดแล้ว แต่ท่ีๆทำาให้เราพัฒนาได้มากที่สุดคือที่ Angkriz ทำาให้เราเปล่ียน
ทัศนคติด้านการเรียนภาษาอังกฤษ รู้จักฝึกฝนด้วยตัวเองมากขึ้น สังเกตภาษาอังกฤษรอบตัวมากขึ้น จน
ตอนนีก้ย็งัฝกึอยู่ ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้รยีนกบัพีล่กูแลว้ นอกจากทีน่ี่จะทำาใหเ้ราไดค้วามรู้ ความสนกุแลว้ ยงัใหเ้พ่ือน
ด้วย ล่าสุดมาเป็นรมูเมทอยูห่อด้วยกนัแล้วคา่ 555555 สรปุคอืรกัมาก อยากเรยีนกบัพ่ีลูกอกี คดิถึงมากๆ”
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กชกร หัสโนดาต (หยก) คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 95/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ62/100

“ANGKRIZ ไมไ่ดเ้ปน็แคโ่รงเรียนสอนภาษาองักฤษ แตเ่ปน็เหมือนบา้นทีอ่บอุน่ เรยีนกับพีล่กูไมเ่คยเบือ่เลย พดู
เลยวา่ถา้ไดล้องเรยีนครัง้นึงแลว้จะตอ้งมคีรัง้ทีส่อง สาม ตามมาแน่ๆ  พีล่กูไมไ่ดส้อนแคเ่นือ้หาทีเ่อาไปใชส้อบ 
แต่สอนเนือ้หาทีส่ามารถเอาไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำาวนั การเรยีนที ่ANGKRIZ จึงเปน็เรือ่งทีส่นกุ ไมน่า่เบือ่เลย”

กชกร หัสโนดาต (หยก) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 92.5/150 คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 59/100

“ความรูส้กึเวลาเรยีนกบัพีล่กู คือดมีากๆ หยกพดูตรงๆเลยว่าถ้าหยกไมไ่ปเรยีนกบัพีล่กู หยกคงไมช่อบภาษา
อังกฤษ และก็คงไม่พัฒนา skill ของตัวเองมาได้ขนาดนี้ แม้ตอนนี้ก็ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่ แต่ความรักภาษา
องักฤษทีพ่ีป่ลกูฝังจะทำาให้หยกพยายามไปเรือ่ยๆ พีล่กูสอนใหม้ ีpassion สอนให้พดู สอนใหใ้ชภ้าษาองักฤษ 
หยกยังจำาไดต้ลอด 55555 พีล่กูนา่รกั พีไ่มไ่ดแ้คใ่หค้วามรู ้พีล่กูยงัสอนใหใ้ชช้วีติ หยกเกบ็คำาสอนพ่ีลกูมาใช้
ตลอดเวลา และเวลาหยกมปีญัหาหยกกจ็ะคอยนกึถงึคำาสอนของพี ่ ในคอรส์ของพีล่กู หยกไดเ้จอเพือ่นดีๆ ม ี
connection กบัเพือ่นหลายคน หยกเคยเรยีนกบัพีล่กูมา 3 คอรส์ ไมเ่คยรูส้กึเสยีดายเงนิเลยคุม้คา่มากๆ แม่
หยกกด็ใีจทีส่ง่หยกไปเรยีน จนทกุวนัน้ีหยกยงัรูสึ้กคดิถงึบรรยากาศในหอ้ง คดิถึงเพือ่น คดิถึงพีล่กู คดิถึง
สามยา่นอยูเ่ลย สดุทา้ยทา้ยสดุ I need to tell you something: “I love P’Loukgolf and Angkriz so much”.

สุรพันธ์ พงษ์พิยเดช (พันธ์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 80/150

“ครั้งแรกที่เรียนมาจากความผิดพลาดไปลงคอร์สที่ยากที่สุดในขณะนั้น ก็คือ คอร์ส Finale ทั้ง ๆ ที่ภาษา
อังกฤษของเรานั้นเข้าขั้น “อ่อนแอ” ่พี่ลูกกอล์ฟก็บอกให้เราลองพยายามก่อน ลองขยันขึ้น สู้ก่อน ปรากฏ
ทกุอยา่งมนัค่อย ๆ  โอเคขึน้ เราตามเพือ่นทนั คดิว่าสว่นหนึง่มาจากทีพ่ีเ่ขาคอยสอดสอ่งทกุคนในหอ้งเรยีน 
ข้อดีของพี่เขาคือไม่ทิ้งให้เราน่ังงงอยู่คนเดียว แล้วพี่เขาก็ให้กำาลังใจเรามาโดยตลอด จนในที่สุดเราก็ผ่าน
มันมาได้ หลังจากการเรียนไปเรื่อย ๆ ได้พัฒนาหลาย ๆ ทักษะที่มากกว่าการทำาข้อสอบ ทำาให้เรารู้สึกชอบ
แนวทางการสอนแบบนี ้ดใูชไ้ดจ้รงิ พีเ่ขากพ็ดูเสมอนะวา่ไมอ่ยากให้ไดแ้คใ่นข้อสอบ เราตามลงเรยีนอกีหลาย
คอรส์ ทำาให้ความประทบัใจจากเดมิทีมี่อยูแ่ลว้ยิง่เพิม่ข้ึน เราไดห้ลากหลายอยา่งกลบัไปนอกเหนอืจากความรู้
เยอะมาก ประสบการณ ์ความรกั และทีส่ำาคญัสำาหรบัเดก็ทีก่ำาลงัจะสอบเข้ามหาวทิยาลยัอยา่งเรา กคื็อกำาลงั
ใจ และได้ทักษะการฟัง พูด เพิ่มขึ้นมาก ๆ จากคนที่ทักษะภาษาอังกฤษแย่ ไม่กล้าพูด ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่อง
บ้าง ทำาข้อสอบก็ไม่ได้ (ข้อนี้สำาคัญกับเด็กม.6มาก) มันกลับดีขึ้นจนน่าตกใจ ขอบคุณพี่ลูกกอล์ฟที่คอยเป็น
กำาลังใจให้  ด้วยรัก”

รณภพ รัตนนาคินทร์ (สมาร์ท) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 70/150 

“การที่มาเรียนที่ Angkriz ทำาให้ผมรู้สึกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีข้ึนมาก ไม่ใช่แค่เรียน Grammar และ 
Vocab เท่าน้ัน แต่พี่ลูกกอล์ฟได้สอนให้รู้จักสามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวันอีกด้วย ให้รู้จักพูด จากที่
ผมไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แปลไม่ค่อยออก พูดไม่ค่อยได้ ผมมีความสุขที่ได้มาเรียนที่นี่ทุก
ครั้ง อยากจะมาเรียนตลอด ที่นี่ทำาให้ผมรู้สึกผมรักภาษาอังกฤษมากข้ึน อยากใช้มากขึ้น... Angkriz and 
P’Loukgolf are the best inspiration for learning English, and P’Loukgolf makes me confident. I’ll 
love Angkriz and P’Loukgolf forever.”

ณิชากร ธนเดโชพล (ปุ๋ย) คณะอักษรศาสตร์ (อินเตอร์ : BALAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 120/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ91/100

ไดเ้รยีนคอรส์ The Finale กบัพ่ีลกูเปน็คอรส์เดยีวและเปน็คอรส์ทีด่เูหมอืนวา่จะเครง่เครยีดทีสุ่ดกวา่ทกุคอรส์ 
แต่ได้เรียนกับพี่ลูกแล้วความเครียดนั้นก็หายไปเลย พี่ลูกทำาให้ทุกอย่างดูง่ายข้ึนมากๆ จำาศัพท์ใหม่ๆได้เยอะ 
เพราะเวลาพี่ลูกแจกศัพท์ ส่วนใหญ่ก็จะมาจากส่ิงรอบตัวเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะ trailers / movies / songs / 
newspaper / etc.. หลายๆอยา่งทีน่อกจากจะนำาไปสอบได้แล้วกส็ามารถนำามาใชใ้นชวิีตจรงิได้อกีด้วย เรียน
กบัพ่ีลูกไมไ่ด้ได้แคค่วามรูใ้นห้องแนน่อน ชอบทีพ่ี่ลูกจะชอบเล่าเรือ่งให้ฟังแล้วเราสามารถเอามาประยกุตม์าเป็น
แนวทางชีวิตให้ตัวเองได้ ถ้าไม่มีพี่ลูกคงไม่มีกำาลังใจเข้าจุฬาฯมากขนาดนี้ รักพี่ลูกมากกกก

ธัชกฤช พริ้งพร้อม (วิว) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 87.5/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ72/100

การเรียนกับพี่ลูกทำาให้ผมอยากเรียนมากขึ้น ไม่น่าเบื่อเหมือนเรียนที่อื่น ทำาให้ผมสนุกกับการเรียน หลังจาก
เรยีนกบัพีล่กูกท็ำาใหผ้มสนใจภาษาองักฤษมากขึน้เลยครบั ถงึคะแนนจะไมเ่ยอะ แตผ่มกพ็ฒันาขึน้มาเยอะแลว้
นะครับ 55 ขอบคุณพี่ลูกมากครับ

อรณิชา กรินชัย (พราว) จบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เรียนที่นี่แล้วสนุก รู้สึกสนุกกับการที่ได้เรียนได้พูดภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟสอนให้เรากล้าที่จะพูดภาษา
อังกฤษอย่างฉะฉาน ทำาให้เรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากและเรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

กฤติน นีลดานุวงศ์ (สมาย) คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

“ด้วยความน่ารักและความเอาใจใส่ในการสอนของพ่ีลูกกอล์ฟที่ส่งต่อมาให้นักเรียน ทำาให้การเรียนภาษา
อังกฤษที่ ANGKRIZ มีแต่ความสุขและสนุกทุกครั้ง ขอบคุณพี่ลูกกอล์ฟที่ทำาให้การเรียนภาษาอังกฤษสนุก
และเข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด รัก ANGKRIZ ครับ”

ภัคคณา ฉัตรโกเมศ (ลูกเกต) คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ความเป็นกันเองของพ่ีลูกกอล์ฟ และวิธีการสอนที่หาไม่ได้จากที่ไหน ไม่เหมือนติวเตอร์ที่อื่นทั่วไป พ่ีลูก
กอล์ฟมีเอกลักษ์ และความตลก ที่เป็นเสน่ห์ในการสอน จึงทำาให้การเรียนภาษาอังกฤษที่ Angkriz เป็น
ประสบการณ์ที่น่าจดจำาค่ะ”

กรแก้ว แสงทอง (แก้ว) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เรียนกับพี่ลูกไม่เคยรู้สึกเบื่อเลย พี่ลูกทำาให้เรื่องบางเรื่องในภาษาอังกฤษที่แก้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกให้สนุก
ได้และก็เข้าใจง่าย พี่ลูกก็เป็นคนแรกที่แก้วรู้สึกว่าสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่เพื่อไปทำาเกรด
หรือสอบในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เรียนกับพี่ลูก แก้วรู้สึกว่าไม่ได้ได้แค่ความรู้ภาษาอังกฤษแต่ได้ความ
รู้ในชีวิตอย่างอื่นด้วย”
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ทรงศักดิ์ ปรัชญาธนกุล (เอก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่เรียนแองกริซมาทำาให้สนใจและสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึนเพราะพี่ลูกกอล์ฟทำาให้การเรียน
สนุกทำาให้อังกฤษไม่น่าเบื่อ

นภสร วีระยุทธวิไล (ปุยเมฆ) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 110/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 82/100

ชอบเรียนที่นี่มากค่ะ ตอนแรกเพื่อนชวนมาเรียน เราก็กล้าๆกลัวๆสมัครมา พอก้าวเข้ามาที่นี่ ชั่วโมงแรก ก็รู้
เลยว่าเรามาถูกที่แล้ว 555555 ติดใจมากๆ รู้สึกสนุกกับการเรียนภาษา เรารู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างจาก
ที่นี่ ความรู้ที่พี่ลูกสอน เป็นอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง ทั้งในข้อสอบและในชีวิตประจำาวัน ทำาให้เรากล้าพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนภาษา รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเราพัฒนาขึ้นมากๆ

Natchaya nimsamut (mafueng)
Faculty of Liberal Arts (English major) Mahidol University

It was really great. You will get a lot of memorable memories. English is easy for me now because 
of P’LG. I love the fact that I understand lots of grammar stuff now. I also met a lot of good friends 
at Angkriz. I thank P’LG every day for making me love English more and more.

ทราย Albert Laurence School of Communication Arts ABAC

พอได้มาเรียนกับพี่ลูกพี่ลูกสอนอะไรทรายหลายๆอย่าง เหมือนมาช่วยเปิดประตูความคิดของทรายให้มอง
โลกกว้างขึ้น มองภาษาอังกฤษในมุมมองใหม่ๆได้มากข้ึนกว่าเดิมแต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองก็ไม่เกทเท่า
ไหร่เพราะมีไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาเท่าที่ควร จนกระทั่งตอนนี้มาเรียนที่เอแบคต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
เข้าใจกระจ่างเลยค่ะถึงสิ่งที่พี่ลูกสอนและแนะนำามาเสมอเช่น พี่ลูกบอกว่าการฟังเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดถาม
ว่าตอนน้ันเช่ือม้ัย? เช่ือค่ะ แต่ก็จะมีคำาต่อต้านเล็กๆในใจว่าชั้นต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะ เรื่องนี้เอาไว้
ก่อนก็ได้ แต่จริงๆแล้วมันสำาคัญมากจริงๆ เพราะถ้าเราไม่concentrateและให้ความสำาคัญกับการฟังมาก
พอ เราก็ไม่สามารถทำาสิ่งอื่นต่อไปได้ดี อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนึง จริงๆแล้วทุกสิ่งที่พี่ลูกสอนมามันดีจริงๆ
คะ่ มันคอืส่ิงท่ีทรายสามารถนำามาใชใ้นชวีติจรงิๆ ทรายตอ้งขอบคณุพีลู่กมากนะคะสำาหรบัความรู้ทัง้หมดที่
พี่ตั้งใจทุ่มเทที่จะถ่ายทอดมาให้หนูรวมไปถึงความรัก ความห่วงใย ที่หนูสัมผัสได้ มันมากกว่าทุกๆสิ่ง ทราย
รักพี่ลูกนะค้าา ไว้ถ้ามีโอกาสจะไปหาบ่อยๆนะคะ เลิฟฟฟ

เปมิกา จิระนารักษ์ (เค้ก) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 91/100

ANGKRIZ เปน็ทีเ่ดยีวทีเ่รยีนแล้วไมเ่คยเบือ่ ไมเ่คยงว่ง ไม่เคยอยากใหจ้บคอรส์เลย พีล่กูไมไ่ดแ้คเ่อาศพัท ์เอา
ขอ้สอบมาสอนให้เราจำาไปสอบ แตส่อนใหเ้ขา้ใจ รูจ้กัเอาไปใชจ้รงิ แลว้กร็กัภาษาองักฤษมากขึน้ดว้ย ทีส่ำาคญั
คือสนุก ได้อะไรมากกว่าแค่ความรู้ภาษาอังกฤษ (ในทีนี้ รวมถึงข้าวฟรีอีกหลายๆมื้อที่พี่ลูกพาไปเลี้ยงด้วย 
555) สรุปสุดท้ายว่า หนูรักที่นี่มากๆค่ะ อยู่ปี 1 แล้วยังอยากไปสมัครเรียนอยู่เลยยย

หทัยกานต์ ภมรสาร (แอน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 102.50/150  
คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 79/100

แอนรูส้กึดใีจและมคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ดเ้รยีนทีA่NGKRIZ พีล่กูใหท้ัง้ความรู้จริง ความรูท้ีส่ามารถนำาไปสอบได ้
สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้พี่ยังให้ความรัก ความอบอุ่น คำาสอนดีๆ คำาแนะนำาดีๆกับแอน
เสมอ นอกจากนี้ยังได้เพื่อนน่ารักๆจากที่นี้ด้วย ....ที่นี้เป็นมากกว่าสถาบันสอนความรู้จริงๆค่ะ :)

รฐนนท์ พัฒนโกวิท (จี๊บ) คณะพาณิชย์บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 90/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 63/100

รู้สึกมีความสุขและกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ

พัชริกา งามผิว (การ์ตูน) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 62.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 54/100

ชอบเรียนกับพี่ลูกมากกก พี่ลูกน่ารัก ใส่ใจนักเรียนมากกกกกกก คอยให้คำาแนะนำาและให้กำาลังใจตลอด

อริสา ศิริชาติชัย (แนท) Faculty of Engineering Management
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 82.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 62/100

รู้สึกชอบวิธีการสอนของพี่ลูกค่ะ ปกติเป็นคนเรียนแกรมม่าแล้วก็อ่านศัพท์แล้วไม่ค่อยเข้าหัว แต่มาเรียนกับ
พี่ลูก พี่ลูกมีวิธีการสอนโดยการให้ฟัง และจับใจความจากวิดีโอตามยูทูป หรือแม้แต่เพลงภาษาอังกฤษที่เรา
ฟงักนัอยูท่กุวนั ทำาใหก้ารเรยีนภาษาองักฤษนา่สนใจขึน้ และจำาเขา้ใสห่วัไดอ้ตัโนมตัคิะ่ รูส้กึไดเ้ลยวา่เรยีนกบั
พี่ลูกแล้วกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และที่ชอบที่สุดคือ พี่ลูกใส่ใจ
นักเรียนทุกคนเลยค่ะ รักพี่ลูกก

อภิชญา เลขะกุล (เกรซ) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 107.50/150  คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 84/100

รักพ่ีลูกมากกกก ไปเรียนคอร์ส finale ทำาให้ทำาแกทอิ้งได้เยอะขึ้นนจากตอนแรก ชอบการสอนที่ทำาให้เราได้ 
ทั้ง speaking และ listening ด้วย เพราะสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

Panuthomon Udomkiat (Kook) คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความรู้สึกที่มีต่อ ANGKRIZ คือ ที่นี่ทำาให้หนูสนใจและสนุกไปกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่นี่เหมือนเป็นที่เติม
กำาลังใหก้บัหนแูละเวลาทีห่นทูอ้พอมาทีน่ีท่ำาใหม้พีลังมากขึน้ ทีน่ี่ทำาใหห้นสูนใจทีจ่ะฝกึฝนภาษาองักฤษใหเ้กง่
และทำาใหช้อบภาษามากข้ึน ถงึแมว้า่หนจูะไมเ่กง่ภาษาองักฤษมากแต่ทีน่ีท่ำาใหห้นูมคีวามสุขและสนกุกบัภาษา
พร้อมทั้งได้รับความรู้ทางภาษาควบคู่กับความสนุก
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Varanya Sopha (Chertamp) คณะบริหารธุรกิจการบิน มหาวิทยาลับแม่ฟ้าหลวง

เหมือนบ้านเลย ร้องไห้ก็ร้องที่นี่ ยิ้มหัวเราะ จากที่เคยกลัวภาษาอังกฤษมาก ๆ จนไม่เปิดรับอะไรเลยมาเจอพี่
ลูกสนุกมาก กล้าพูดกล้าแสดงออกเวลาพูดภาษาอังกฤษ ขอบคุณที่ทำาให้หนูมั่นใจมากข้ึน ขอบคุณที่ทำาให้
หนูสอบติดนะคะ ตอนที่มิสที่โรงเรียนชมว่าสำาเนียงดีขึ้นเยอะ ตอนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์ชมว่ามั่นใจมากน่ี
ปริ่มเลย รักพี่พาน พี่ส้ม ป้าจำาปี พี่มะปรางด้วย Love ka

กษิดิ์เดช แดงสอาด (โปร) คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ่ีลูกสอนสนุก เข้าใจ และทำาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อไปสอบ แต่เรียนแล้วสามารถนำา
ไปใช้ได้ด้วย

ฐิติรัตน์  ใจซื่อตรง (เคลียร์) หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคือไม่ได้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลย แต่พอได้มาเรียนรู้สึกว่าชอบการสอน
ของพีล่กู ทีใ่ชส้ือ่ตา่งๆมาใชใ้นการสอนทำาใหก้ารเรียนไม่นา่เบือ่ จากตอนนัน้ทีพ่ืน้ฐานยงัไมไ่ด ้ตอนนีส้ามารถ
สื่อสารกับคนต่างชาติรู้เรื่องแล้วค่ะ ผลสอบดีขึ้นและยังได้ความมั่นใจเพิ่มมาด้วยและอีกอย่างที่สำาคัญคือ
ตอนนี้คิดว่าภาษาอังกฤษคือชีวิตไปแล้ว

ภัทรพร เรืองฤทธิ์ (เตย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ่ีลูกเป็นคนที่ทำาให้เตยชอบภาษาอังกฤษแล้วก็สนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะที่โรงเรียนเตยเรียนไม่ค่อย
รู้เรื่องตามไม่ทันเพื่อนเท่าไหร่ แต่พอเรียนกับพี่ลูกก็ได้อะไรมากกว่าแค่เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป มีวิธีสอนที่
ทำาให้เตยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่สนุก

ลลิลธร ศรีอนันต์ (ฟ้าใส) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

First of all, what I want to say is “ฟ้าโชคดีมาก ๆ ที่เกิดมาเจอพี่ลูก” มีแค่ 10 นาทีแรกของคอร์สเท่านั้น
ที่รู้สึกว่าไม่รู้จักพี่ลูก หลังจากนั้นพี่ลูกให้ความสำาคัญตลอดเวลา ตลอดจริง ๆใส่ใจว่าเรียนแล้วรู้เรื่องมั้ย 
ใส่ใจว่าอยู่ในห้องเป็นยังไง หนาวมั้ย ถ้าหนาวเอาผ้าห่มมาให้ ถ้าร้อนก็ไปปรับแอร์ให้เองเลยแคร์มากจริง ๆ 
ฟ้าเคยเผลอมองทางอื่น พี่ลูกก็เรียกชื่อดึงสติดีมาก ทำาให้เราตั้งใจได้ตลอดเวลา ปกติฟ้าสอบตกอังกฤษที่
โรงเรยีน แตพ่อไดเ้รยีนกบัพีล่กูฟา้กลายเปน็นกัเรยีนทีส่ามารถคยุกบัอ.ฝรัง่ได้โดยมคีวามมัน่ใจข้ึนและพรอ้ม
ที่จะแก้ไขทันที เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา skill การใช้ภาษาอังกฤษฟ้าดีขึ้นมาก มันเลยทำาให้ชอบภาษาอังกฤษไปโดย
ธรรมชาติเลยค่ะ รักนะพี่ลูก

รัตนพล ศรีโปฏก (ปลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พี่ลูกสอนให้ผมรักภาษาอังกฤษจากแต่ก่อนที่คิดว่ามันยาก พอได้มาเรียนก็ทำาให้กลับมาชอบ ภาษาอังกฤษ
และพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆเสมอ

ณัฏฐสินี ชุ่มเจริญสุข (โบว์โซ่) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่ใช่แค่กวดวิชา แต่เป็น comfort zone ที่ทำาให้รู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งท่ีน่ากลัว ขอบคุณพี่ลูก
กอล์ฟที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่เป็นทัศนคติที่ดีด้วย มีความสุขทุกครั้งที่กลับมาเรียนค่ะ

ภูวริศ รีระบูลยฤทธิ์ (กอล์ฟ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดีใจมากครับพ่ีลูกเป็นกันเองมากๆ จากคนที่อ่อนภาษาอังกฤษ แล้วเคยคิดว่าผมคงจะไม่เข้าใจแล้วคงจะทิ้ง
วิชานี้ แต่พอได้มาเรียนคะแนนผมก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ขอบคุณพี่ลูกมากๆเลยครับ ที่ทำาให้ผมมีวันนี้

โชศิตา จีรจิตร (พิม) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประทับใจทุกๆอย่างที่ ANGKRIZ พี่ลูกและพ่ีๆทีมงานทุกคนเอาใจใส่นักเรียนทุกคน เวลาที่อยู่แองกริซ รู้สึก
อบอุ่นมากๆ ทำาให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึง

นิชานันท์ สุขขาว (สอง) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ ได้รู้ศัพท์ยากๆเยอะมาก คะแนนพัฒนาขึ้นมาก เพราะที่ ANGKRIZ 
พัฒนาศักยภาพให้ทุกด้านเลย สถาบันปกติจะสอนแค่ reading & writing แต่ ANGKRIZ สอนให้ครบทุก
ทักษะ สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง ไม่เพียงแค่นำาไปสอบเท่านั้นและได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่น่ารักจาก
ต่างโรงเรียน ทำาให้สังคมที่กว้างขึ้น ขอบคุณพี่ลูกกอล์ฟมากๆเลยค่ะ

ไอรินทร์ เศรษฐสุรปรีชา (ไอรินทร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งแรกที่เข้ามาที่นี่ให้การต้อนรับอย่างดี ทั้งพี่ลูกและเพื่อนร่วม Class สภาพแวดล้อมอะไรก็ดี ได้พัฒนา
ภาษาอังกฤษไปอีกระดับ จากศัพท์ที่ไม่เคยรู้กลายเป็นรู้สึกว่าง่าย พูดปุ๊บความหมายเด้งทันที แกรมมาร์ทั้ง
ยากง่ายที่เคยไม่เข้าใจก็เข้าใจมากขึ้น

ศุภรดา อัมพานนท์ (มุก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูสึ้กภาษาอังกฤษอยูใ่นชวีติประจำาวนัจรงิ ๆ  เรยีนแล้วสนกุ นอกจากภาษาองักฤษยงัได้ความรู้อยา่งอืน่ด้วย 
หนงัสือนา่เรยีนมาก!!! คนสอนกน็า่รกั รูสึ้กการอ่านบทความยาวๆสบายๆเพราะชิน 5555 ป.ล. อาหารอรอ่ย

เกื้อเวธนีย์ มอบนรินทร์ (ไบร์ท) โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

พี่ลูกเป็นคนที่แคร์เด็กนักเรียนในห้องทุกคน คอยถามตลอด คอยสอดแทรกคำาศัพท์ใหม่ๆให้ตลอด ซึ่งใช้ได้
จรงิ พ่ีลูกคอยให้คำาปรกึษาในทกุเรือ่ง สอนแกรมมารเ์ข้าใจ แนะนำาวธีิการอา่น passage ให้เข้าใจ สอนวธีิการ
พูดให้ถูกต้องและสอนทุกอย่างที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน
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ธรชธรรม แซ่โค้ว (ต้น) ศิลปการประกอบอาหาร และการจัดการครัว วิทยาลัยดุสิตธานี

พี่ทำาให้ผมรักในภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ก่อน รักพี่ลูก  “Passion Comes with Patience”

พงศ์พนา นิจจังจัตุบุตร (เต็นท์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คิดถึงนะจุ๊บๆ Luv Ya! This place is full of fun.

กันตพัฒน์ สุทธิพรวรกิตติ์ (ปอช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

I love this place, it is my home.

พิมธิติพันธุ์ สารพิมพา (น้ำาฝน) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)

ANGKRIZ will always be my favorite place and it will forever be my pleasure to be your student.

ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ (แป้ม) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANGKRIZ เป็นที่เรียนภาษาอังกฤษที่แรกที่ทำาให้หนูรู้ตัวว่าหนูอ่อนตรงไหนเก่งตรงไหน พี่ลูกกอล์ฟทำาให้หนู
เอนจอยภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ ทำาให้จำาคำาศัพท์ยากๆแปลกๆได้เยอะขึ้นมาก แล้วก็เป็นแค่ไม่กี่ที่ 
ที่ให้กำาลังใจกันอยู่เสมอ ขอบคุณนะคะ

วิสุทธิ์ จินตกสิกรรม (เม) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ่ีลูกกอล์ฟใส่ใจการสอนและเอนเตอร์เทนเด็กไม่ให้เบื่อ ชอบที่สอบไม่เหมือนกับการกวดวิชาเจ้าอื่น สอน
สามารถใช้งานได้จริงและฝึกพูดได้ถูกต้อง เรื่องที่ประทับใจ เรื่องการเลี้ยงอาหาร 

ธนพร รื่นถวิล (กันต์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มาเรียน เหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ ANGKRIZ สอนทั้งภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต ความ
รู้รอบตัวต่างๆ แถมที่นี่ก็ยังทำาให้ภาษาอังกฤษสนุกและน่าเรียนมากขึ้น รักที่นี่ 

ธนภรณ์ สุธรรมจารี (มายด์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 122.50/150

รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มาเรียน เหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ ANGKRIZ สอนทั้งภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต ความ
รู้รอบตัวต่างๆ แถมที่นี่ก็ยังทำาให้ภาษาอังกฤษสนุกและน่าเรียนมากขึ้น รักที่นี่ 

อัฑฒ์ คงเขียว (อัฑฒ์)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 137.50/150

To sum up, Angkriz made me love English. Thank you for everything you’ve done for me. It’s 
all memorable.

กิตติยา  แซ่หลี (มายด์)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 132.50/150

ANGKRIZ เปน็สถานทีไ่มเ่หมอืนสถาบนัอืน่ ๆ  ทีน่ีใ่หท้ัง้ความรู้ทางภาษาอังกฤษทีน่ำาไปใช้ได้จริงในชีวติประจำา
วัน  ให้ประสบการณ์  ให้ความอิ่มท้องและที่สำาคัญให้ความรักและความอบอุ่น  ที่เชื่อว่าทุกคนที่ได้มาเรียนที่นี่
จะต้องได้รับจากพี่ลูกกอล์ฟและพี่ๆ พนักงานทุกคน  ขอบคุณนะคะ

พิชญา เตโชฬาร (ชิวหลิง)  โรงเรียนราชินีบน

คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 132.50/150
ขอบคุณพ่ีลูกและพ่ีๆ ทีมงาน ANGKRIZ ทุกคน  ที่ทำาใหนูกลับมารักและมีกำาลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
อกีครัง้  ทีน่ีเ่ปน็ทีท่ีเ่ต็มไปด้วยความทรงจำาดี ๆ  มากมายสำาหรบัหน ู หนรูู้สึกได้ refresh ทกุครัง้ทีม่าเปน็ส่วน
หนึ่งของห้องเรียนเล็ก ๆ ที่อบอุ่นนี้  หนูติดตามพ่ีลูกมานาน พอด้มาเรียนด้วยก็รู้สึกว่าพ่ีน่ารักและเอาใจใส่
นกัเรยีนทกุคนดมีากเลยคะ่  พีไ่มไ่ดส้อนแคภ่าษาองักฤษแตพ่ีส่อนวชิาชวีติใหก้บัหนดูว้ย  สิง่ทีห่นไูดร้บัทัง้หมด
เป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว  ขอบคุณสำาหรับความรักและความต้ังใจทุกอย่างที่พ่ีทำาเพ่ือ
พวกเราทุกคนมาตลอด  จากนี้ไปหนูจะนำาคำาสอนของพี่มาใช้และตอบแทนสังคมให้มากที่สุด  ถึงจะไม่ได้เป็น
นกัเรยีนแล้ว  แต่พ่ีลูกจะเปน็ครภูาษาองักฤษทีดี่ท่ีสุดในในหนตูลอดไป  รกัพ่ีลูกมากนะคะ จาก ชวิหลิง,ซิวหลิง
(ที่พี่ชอบเรียกผิดบ่อย ๆ)

ภูมิรพี  กุลนฤนาทวนิช (เบค่อน)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 122.50/150
ตลอดเวลาท่ีเรียนกับพ่ีลูก หนูได้อะไรหลายๆ อย่างจากที่น่ี  คำาศัพท์ที่ได้จาก ANGKRIZ มีประโยชน์มากๆ 
เทคนิคการทำาข้อสอบที่ได้จากพ่ีลูกคือดีมากและส่ิงที่หนูประทับใจพ่ีลูกคือ พ่ีลูกสอนให้หนูเป็นตัวเอง รู้จัก
รักตัวเอง พ่ีลูกสอนมากกว่าภาษาอังกฤษ พ่ีลูกทำาให้หนูรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและทำาให้หนูรู้ว่า ภาษา
อังกฤษมีมากกว่าที่เรารู้อีกเยอะ

ภูรินท์  จารุกรุณา (ก็อตจิ)  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 125/150

ตอนวันแรกที่มาเรียน  รู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอมาเรียนทุกๆ วัน  เร่ิมรู้สึกสบายใจ  เป็นที่ ๆ ไม่ใช่ที่เรียนพิเศษ  
แตเ่ปน็เหมอืนบา้นหลงัที2่  ไดเ้จอเพือ่นใหม่ๆ   ไดร้บัความรู ้ ทกุๆ คนเฟรนลีม่าก  ทัง้พีล่กู พีโ่บ พีอ่อ้ม พีพ่าน
ยันป้าจำาปี  มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเรียน  ได้กินข้าวอร่อยๆ ขนมอร่อยๆ
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กรณ์  พีรพลานันท์ (กร)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 125/150

เปน็การเรยีนทีส่นุกมากครบั  ไดอ้ะไรมากกว่าการเรยีน  ทัง้การใชช้วีติ เทคนิคตา่งๆ และเป็นโรงเรยีนทีดู่แลดี
มากๆ ทั้งพี่ๆ ทุกคนคอยช่วยเหลือทุกเรื่อง ใส่ใจนักเรียนทุกคน อบอุ่นมากครับ Love

ธรรศิกา  พันธุโสภณ (เอมี่) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 120/150

ความประทบัใจทีเ่รยีนที ่ANGKRIZ คอืการสอนทีส่นกุสนานพรอ้มกบัการเรยีนรูศ้พัทต์า่งๆ รวมถึง grammar 
ในการเรียนแต่ละครั้งเวลาผ่านไปเร็วมากและทำาให้ชอบภาษาอังกฤษไปด้วย  ในการสอนทุกๆ ครั้ง  พี่ลูกมัก
แทรกขอ้คิดในการดำาเนนิชีวติตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัไดรู้จ้กั ไดส้นทิกบัเพือ่นใหม่ๆ  ซึง่อบอุน่และเหมอืนครอบครวั

พรพิชชา  รัตนาสิน (แพร) โรงเรียนนวมินทรานูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 117.50/150

รูส้กึเหมือนมาดเูดีย่วไมโครโฟน (ไดค้วามรูด้ว้ย) มากกวา่มาเรยีนคะ่ 55555 สนกุมากๆ เรยีนมาหลายคอรส์
แต่ไม่เคยเบื่อเลยจริง ๆ พี่ลูกกอล์ฟให้อะไรเยอะมาก  ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ  พี่ๆ ประชาสัมพันธ์ก็น่ารักมากๆ รัก 
ANGKRIZ 

จิรัชญา  ตั้งธีระสุนันท์ (ควีน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 117.50/150

รูส้กึขอบคณุและดใีจทีพ่ีล่กูเปน็สว่นหนึง่ในเสน้ทางของความสำาเรจ็  ความรูท้กุอยา่งทีพ่ีล่กูไดใ้หม้า ทกุอยา่ง
คือใช้ได้จริงและสำาคัญ  ขอบคุณนะคะท่ีทำาให้ควีนเช่ือว่า ถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนพอ  เราจะยอมเหนื่อย
เพื่อมัน! ด้วยรักนะคะ ควีน

นัทชา  ปิยสถาพรพงศ์ (น้ำาทิพย์) โรงเรียนศึกษานารี
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 112.50/150

พี่ลูกสอนสนุก ตั้งแต่เรียนกับพี่ลูก ภาษาอังกฤษดีขึ้นมากๆ จำาศัพท์ได้เยอะขึ้น ฟังภาษาอังกฤษออกมาก
ขึ้น ขอบคุณนะคะ รักพี่ลูก

ปิยรัตน์  ภัทรรัตน์ (เอมี่) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 110/150

เอมีเ่รยีน ANGKRIZ  ตัง้แตม่.4 ตัง้แตย่งัเดก็ทีส่ดุในห้อง ทำาใหเ้อมีเ่หน็วา่พีล่กูใสใ่จนกัเรยีนทกุคนจรงิ ๆ  ดแูล
และคอยถามนักเรียนอยูเ่สมอ  สำาหรบั ANGKRIZ เป็นมากกวา่สถาบันสอนภาษา ANGKRIZ เป็นบ้านทีอ่บอุน่ 
ขอบคุณที่ทำาให้เอมี่รักภาษาอังกฤษได้มากขนาดนี้

ศุภกฤต หวังวรภิญโญ (ก้อง) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 107.50/150

พี่ลูกตลกดีครับ enjoy ตลอดเวลา มีความสุข ท้องอิ่มกลับบ้าน เลิฟๆ ครับ

ณัฐภัทร กิตติภาดากุล (ภีม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 107.50/150

ทุกครั้งที่มา ANGKRIZ เหมือนบ้าน ชอบบรรยากาศการในการเรียนที่น่ี เรียนที่นี่จำาศัพท์ได้จริง ๆ ชอบที่ได้
ความรู้ในการทำาข้อสอบแล้วยังใช้สื่อสารได้ด้วย  พี่ลูกเป็นกันเองมาก พี่ๆพนักงานน่ารัก ชอบมาก จะกลับ
มากินข้าวด้วยบ่อย ๆ นะ 

ปัณณวิชญ์ เจริญปัณณวัฒน์ (ต้นนะ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 105/150

เรียนมาครบทุกคอร์สแล้วคงไม่ต้องถามว่าชอบไหม รักเลยมากกว่า 

พชร  รักการค้า (เจอาร์) Bachelor of Journalism and Mass Communication (Mass 
Media Studies) (International Program) Thammasat University

Angkriz เปน็มากกวา่ทีเ่รยีนพิเศษเพราะวา่พ่ีลูกสอนให้เราม ีmindset ทีดี่ ไมเ่หยยีดคนอืน่ รกัษโ์ลกและเคารพ
ในความแตกต่างซึ่งกันและกัน  เนื้อหาที่พี่ลูกสอนดีมากๆ เหมือนออกของใน ROV พี่ลูกเป็นมากกว่าครู  พี่
ลูกเป็นท่ีปรึกษา, Life coach, ATM และที่สำาคัญพี่สุดพี่ลูกทำาให้รู้สึกว่าไม่ได้ fight alone เราทุกคนเข้ามหา
ลยัได ้รกัพีล่กูและพี่ๆ  ทกุคนที ่Angkriz มากๆ นีค่งเปน็ High school experience ทีด่ทีีส่ดุของเจเลย ปล.จะ
กลับมากินข้าวกับพี่ลูกบ่อย ๆ ครับ

ภูมิภัทร  อิ่มสำาราญ (โอม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 105.00/150

ขอบคณุพ่ีลูกทีช่ว่ยให้ผมมคีวามชอบในภาษาองักฤษ  พีลู่กสอนตลกมาก  ไม่เครยีดเลยครบั  ทัง้ยงัได้ความ
อิ่ม + ความรู้อีกมากมาย  รักมาก

จุไรรัตน์ วัจฉละกมล (ฟ้า) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 105/150
ANGKRIZ  เป็นที่เรียนภาษาอังกฤษที่ทำาให้ฟ้าสามารถเปิดรับความรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ทั้ง style การ
สอนความเฮฮา ความกินฟรีตลอดชีวิต เป็นส่ิงที่ทำาให้อยากเรียนต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ได้มีแค่ความเฮฮา  แต่มี
ความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงแล้วยังใช้ในการสอบได้อีก  ทำาให้ความสามารถ Listening & Speaking ดีขึ้นด้วย  
ขอบคุณพี่อ้อม พี่โบ พี่พานที่ดูแลพวกเรามาตลอด

ภัทรปภา  แสงทอง (เพลง) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 102.5/150

การไดม้าเรยีนที ่ANGKRIZ เหมือนเปน็ความฝนัตัง้แตเ่ดก็ ๆ  ของหนูเลย  พอเขา้มาแลว้รูส้กึเหมอืนทีน่ีคื่อบา้น  
ไดค้วามรู ้ ไดเ้พือ่น  ไดเ้รยีนรูอ้ะไรมากมายจากทีน่ี ่ ขอบคณุพีล่กูทีเ่อาใจใสน่กัเรยีนทกุคน  รูส้กึอบอุน่ทีไ่ดอ้ยู่
ที่นี่  รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นนักเรียนของ ANGKRIZ ค่ะ  ที่นี่ให้อะไรมากกว่าสถาบันกวดวิชาจริง ๆ
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มิไร ไชยประพาฬ (มิไร) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 102.5/150

รูส้กึวา่โรงเรยีนนีไ้มไ่ดใ้หแ้คค่วามรู ้ยงัมปีระสบการณช์วีติ We’re ANGKRIZ family. รูส้กึสนกุทกุครัง้ทีม่าเรยีนคะ่ 

ศุภิดา  ทรงมุสิก (ข้าว) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 100/150
ANGKRIZ ไม่ใช่แค่สถาบันสอนพิเศษแต่เป็นเหมือนบ้านที่ดูแลลูกอย่างดี  มีทั้งความรู้  ความอบอุ่น  ทุกคน
เป็นเพือ่นกนัไดท้ีข่าดไมไ่ดค้อืพีล่กูและพีเ่คานเ์ตอรท์กุคนทีค่อยดแูลใหท้ัง้เรือ่งเรยีนและการใชช้วิีต  พีล่กูเคย
บอกว่าพี่ลูกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทาง  แต่หนูจะบอกพี่ลูกว่า ANGKRIZ เป็น ส่วนสำาคัญที่สุดของ
การเดินทางของหนู

พรพรหม  ไตรมาศ (แยม) โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 92.50/150

ANGKRIZ เป็นสถานที่เรียนพิเศษที่ไม่เหมือนใคร  ไม่เคยเจอที่เป็นแบบนี้มาก่อน  พี่ลูกสอนเข้าใจและเฮฮา
มากทำาใหไ้มเ่ครยีดและไมก่ดดนัเลยทำาใหเ้รารูส้กึเปดิรบัไดด้ยิีง่ข้ึนและไมไ่ดเ้ฉพาะความรูแ้ตรู่ส้กึไดท้กุๆ อยา่ง 
เพื่อน,ความรู้สึกที่พี่ลูกมอบให้และที่ขาดไม่ได้ กิน!!ค่ะ 55+ สรุป....ที่นี่คือทุกอย่างค่ะ

วนัชพร  ปิยสถารพงศ์ (น้ำาหวาน) โรงเรียนศึกษานารี
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 90/150

สนุก + จำาศัพท์ได้เยอะมากกกกก  รักพี่ลูก

Kantapong  Sangharn (Pun) Assumption College 
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 87.50/150

Thanks a lot for every lesson that I’ve learnt from this place. 

นิธินันท์ คงบุญ (แพรว) โรงเรียนหอวัง 
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 82.50/150

Angkriz เป็นมากกว่าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  พี่ลูกให้มากกว่าความรู้  พี่ลูกให้ความรัก  ความใส่ใจ  
การใช้ชีวิตในอนาคต  ให้กำาลังใจ  ให้ข้าวกินด้วย555  การได้เรียนที่นี่เป็นเรื่องที่คิดว่าโชคดีมากๆ ในชีวิต  
ภาษาอังกฤษดีขึ้นมากๆ และทัศนคติก็ดีขึ้นมากๆ ทุกครั้งเวลาที่พี่ลูกสอน รักพี่ลูกมากกกกกกกกกกกกก

สุรชัย  เหล่าทวีสุข (ฟุก) โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 70/150

ความรูส้กึของผมทีม่ตีอ่ท่ีนีค่อื ทีน่ี่ใหท้กุอยา่ง ไมว่า่จะเปน็ความรู ้ มติรภาพตอ่เพือ่นทีไ่มเ่คยเหน็หนา้มากอ่น
และมิตรภาพความรกัทีพ่ีล่กูมใีห้กบันกัเรยีนทกุคน ทีน่ีเ่ปน็ทีท่ีผ่มเลอืกและภมูใิจท่ีนีม่ากทีท่ีใ่หผ้มเปน็นกัเรยีน
ที่นี่ตลอด 3 ปี  ต้องขอบคุณพี่ลูกที่ให้ความรักและความรู้มาตลอดการเรียนทุกคอร์ส

อธิภัทร  ชิดดีนอก (ยูโร) โรงเรียนวัดเขมาวิรตาราม 
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 72.50/150
สำาหรับผม ANGKRIZ ไม่ใช่สถาบันการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นสถาบันที่สอนให้นักเรียน
รูจ้กัการใชช้วีติ  ใหข้้อคดิคติต่างๆ สอนใหเ้รากล้าทีจ่ะพดูภาษาองักฤษมากขึน้  อกีทัง้ ANGKRIZ ยงัมี Style 
การสอนที่แตกต่าง  สอนภาษาอังกฤษและแทรกไปด้วยเร่ืองตลก  ขอบคุณพี่ลูกมากนะครับที่คอยสั่งสอน
คอยให้คำาแนะนำาดีๆ  ขอบคุณมากนะครับ  รักพี่ลูกนะครับ LUV

กัณญาพัชร ลิ้มประเสริฐ (โตเต้) โรงเรียนศึกษานารี 
คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 72.50/150

เรยีนทีน่ีม่า 3 ป ีได้ความรูม้ากมาย ไดอ้ะไรหลายอยา่งและทีส่ำาคญัได้รูว้า่สถาบนัทีดี่และ tutor ทีดี่ เปน็อยา่งไร 
ขอบคุณทุกอย่างสำาหรับ 3 ปี ค่ะ

จิดาภา  พูนเดชลาภ (หงส์) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

หนูรู้สึกขอบคุณพ่ีลูกมากๆ สำาหรับความรู้ที่มอบให้หนูมีทั้งในตำาราและนอกตำารา  มันทำาให้หนูกล้าส่ือสาร
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  แม้ว่าจะพูดผิดๆ ถูกๆ ก็เถอะ555 หนูรู้สึกว่าการที่หนูได้มีโอกาสมาเรียนกับพี่ลูกเป็น
อะไรที่พิเศษมากๆ ถึงหนูไม่ค่อยสนิทกับพี่ลูกเหมือนคนอื่น ๆ แต่หนูก็รับรู้ถึงความห่วงใย ความใส่ใจที่พี่ลูก
มีให้หนูเสมอมาค่ะ  รักพี่ลูกมากๆ ค่ะ

โชติวิทย์  นาคบุญช่วย (องศ์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

รู้สึกผูกพันกับที่นี่มากไม่ใช่เพราะเวลาที่เรียนมานานแต่เพราะบรรยากาศการเรียนการสอน  ทั้งเพื่อน  พี่ๆ 
พนักงานและที่สำาคัญที่สุดคือพี่ลูกกอล์ฟ  ที่ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่  รู้สึกดีใจมากที่ตัดสินใจเรียน
ที่นี่  ขอบคุณมากนะครับสำาหรับความรู้  ความประทับใจและความรู้สึกดีๆ ที่มอบให้นักเรียนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง
คนนี้  รักนะครับ

สุชานาฏ ขำาศิริ (ไอซ์) โรงเรียนราชินี 

รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ ได้รู้จักกับพี่ลูก พี่ลูกสอนดี,สนุก,ไม่เครียด  เอาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริงและพี่ลูก
ดูแลนักเรียนอย่างดี

ธิณปวีร์ ทองกองทุน (วีวี่) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

พ่ีลูกทำาให้กล้าพูด กล้าคิด ม่ันใจในภาษาอังกฤษมากข้ึน ขอบคุณที่ทำาให้มีประสบการณ์และคะแนนภาษา
อังกฤษมากขึ้นค่ะ อยากอิ่มไว้ใจ ANGKRIZ

เกศเกล้า โซสนับ (เกล้า) โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร 

พ่ีลูก พ่ีพานดูแลนกัเรียนทกุคนดีมาก อบอุน่มาก ๆ  คะ่ เนือ้หาทัง้สนกุและนำาไปใชไ้ด้จรงิคะ่ หนกูล้าทีจ่ะแนะนำา
เพื่อนมาเรียน เพราะหนูมั่นใจว่าต้องรัก ANGKRIZ เหมือนกันกับหนู
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ธัญธร โล่สุวรรณ (เจเจ)
คอร์ส The First Class, InTRENDsive, The Essentials, Rumway สาขา ปิ่นเกล้า

สนุกดีค่ะ กล้าพูดมากขึ้น ได้แกรมมาร์ หรือการใช้เพิ่มขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น

จักรพร ดวงจักร ณ อยุธยา (Jedi)
คอร์ส The Finale สาขา ปิ่นเกล้า

เรียนที่นี่แล้วสนุกสนานไม่เครียด มีการนำาวิดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาให้ดู ทำาให้
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดค่ะ

พุฒิพล อัครปัญญาธร (ลูกเล่น)
คอร์ส  The Finale สาขา ปิ่นเกล้า

เรียนสนุกดีครับ ได้ความรู้เรื่อง Grammar กับ Vocab มากขึ้นด้วยครับ

ขวัญรัตน์ มั่งจิตร (แปมแปม)
โรงเรียนสาธิตมนาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คอร์ส InTRENDsive สาขา สระบุรี
พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุกมาก สอนเข้าใจ พูดเป็นกันเองทำาให้ไม่เครียดเวลาเรียน มีสื่อเปิดให้ดู
ช่วยในการฟังและทำาความให้จำาคำาศัพท์ได้เยอะและง่ายขึ้นมาก มีการให้คนในห้องสดอ่านออก
เสียง แปมเรียน PC เลยอ่านออกเสียงตามเบา ๆ แล้วแก้สำาเนียงตามที่พี่ลูกกอล์ฟบอก

กุลชา ปรีดาศักดิ์ (อิ๊ม)
คอร์ส InTRENDsive, Runway, Readors and Righting สาขา ปิ่นเกล้า

ได้รู้คำาศัพท์มากขึ้น วิธีการสอนของพี่ลูกกอล์ฟมันไม่น่าเบื่อ

กาญจนาภรณ์ รัตนบุรี (นีน)
คอร์ส The First Class, InTRENDsive, The Finale สาขา ปิ่นเกล้า

รู้สึกเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่เครียด ได้เปิดมุมมองใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การท่องจำา เป็นหลักการยาก ๆ โดยพี่ลูกกอล์ฟจะสอนหลักการที่ง่าย 
ๆ สั้น และสามารถนำาไปใช้ได้เลยไม่ต้องใช้เวลามาก

ณัฐณิชา ฟั่นแก้ว (พี) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คอร์ส The First Class สาขา สระบุรี
รู้สึกรักภาษาอังกฤษมากขึ้น เรียนเข้าใจมาก ๆ ฟังรู้เรื่องมากขึ้น การสอนน่าสนใจ พี่ลูก
กอล์ฟน่ารักและตลกมาก ทำาให้รู้สึกอยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะพี่ลูกพูดว่าภาษา
อังกฤษเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปในโลกที่กว้างกว่าที่เราเห็น หนูจะตั้งใจเรียนและฝึกฝนภาษา
อังกฤษให้เก่งมากขึ้นค่ะ

ธมนวรรณ แก้วไทย (น้ำา)
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน คอร์ส InTRENDsive สาขา สระบุรี
รู้สึกว่าได้เจอจุดบกพร่องของตัวเองและรู้สึกสนุกทุกครั้งที่เรียนเพราะนั่งขำาคนเดียวอยู่หน้า
คอม 555+ รู้สึกอยากพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เรียนจบเลยค่ะ ประทับใจพี่ลูกกอล์ฟมาก ๆ 
เพราะพี่ทำาให้หนูอยากพูดและอยากฟังเพลงภาษาอังกฤษมากขึ้น ดูหนังภาษาอังกฤษแล้ว
เข้าใจ จะตั้งใจและขยันฟังแล้วแปลทำาซ้ำาๆ ไปเรื่อยๆ

รักษดา  นำาประเสริฐชัย (เตย) โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา
คอร์ส InTRENDsive, The Finale สาขา ชลบุรี
รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ เพราะเราสามารถเรียนรู้การพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียนได้จากสื่อต่างๆ รอบตัวเรา โดยพี่ลูกกอล์ฟใช้สื่อต่างๆ วิธีสอนของพี่ลูกกอล์ฟ
นั้นสบายๆ เข้าใจง่าย และเนื้อหาแน่น พี่ลูกกอล์ฟเป็นคนที่น่ารักมาก ๆ เล่าประสบการณ์ชีวิต
ต่าง ๆ ทำาให้มีแรงบันดาลใจในหลายๆ เรื่อง ดีใจมากๆ เลยค่ะ ที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟ :)

ธิติวุฒิ ศรีนวล
โรงเรียนสาธิตขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) มัธยม คอร์ส InTRENDsive สาขา ขอนแก่น

รู้สึกว่าการเรียนในครั้งนี้หัวเราะไม่สุด เพราะกลัวคนข้างๆลุกมาด่า แต่สอนสนุกมากกกกกค่ะ 
รู้เรื่องแต่ต้องใช้เวลา

ขวัญสกุล จรรยา (มะเหมี่ยว)
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คอร์ส The Finale สาขา สระบุรี
หนูเรียนกับพี่ลูกกอล์ฟมา 3 คอร์ส หนูชอบที่พี่สอนเข้าใจง่าย สอนสนุก ไม่เครียดมาก เวลา
เรียนกับพี่เหมือนได้นั่งเรียนอยู่ในห้องสด วิธีการสอนทำาให้หนูเข้าใจและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
มากๆเลยค่ะ

ฉันทิศา เวศน์เรืองสันติ (ส้ม)
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คอร์ส The First Class สาขา สระบุรี
พี่ LG สอนสนุก เข้าใจง่าย ทำาให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกการฟังและการออก
เสียงมากขึ้น มีภาพยนตร์หรือเพลงที่ทำาให้รู้สึกสนุกและมีความสุขมากขึ้นเวลาเรียน ได้เรียนรู้
คำาศัพท์จากภาพยนตร์และเพลงมากมาย

ไอริณ  ปรางศรี (อัยย์) โรงเรียนชลกันยานุกูล
คอร์ส Intrendsive, The Essentials, Runway, Readors & Righting สาขา ชลบุรี
สนุกมากค่ะ แถมมีสาระมากมายอีกด้วย หนูไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษในแบบการให้ฟังเพลง
หรือดู Trailer ภาพยนตร์มาก่อน บางคำาถึงกับจำาติดหูลืมไม่ลง Angkriz ช่วยหนูมาก เรียน
ด้วยการฟังได้ผลกว่าการเรียนด้วยการทำาข้อสอบไปเรียนไป ทำาให้รู้เรื่องทั้งการอ่านทบทวน
เองที่บ้าน พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุกและรู้เรื่องมาก ๆ ค่ะ

รินรดา  กุลพงษ์ (ลูกเป็ด) โรงเรียนชลราษฎรอำารุง
คอร์ส Intrendsive, Runway, The Finale สาขา ชลบุรี
เรียนแล้วรู้สึกสนุก ไม่น่าเบ่ือเหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษท่ีอ่ืน เรียนแล้วเข้าใจง่าย ได้ฝึกพูด
และฟังโดยการดูหนังหรือฟังเพลง ได้คำาศัพท์เยอะมาก ๆ เรียนกับพ่ีลูกกอล์ฟทำาให้อยากเรียน
ภาษาอังกฤษทุกวัน อยากพัฒนาศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึนอีกด้วย 
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ภัทริน เพียงพิมพ์ (อุ้ม)
คอร์ส The First Class สาขา บางกะปิ

พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุกมากค่ะ ทุกครั้งที่มาเรียนรู้สึกชอบมาก พี่ทำาให้คนที่ไม่ค่อยชอบภาษา
อังกฤษอย่างหนูรู้สึกสนุกกับวิชาภาษาอังกฤษมากค่ะ : )

อิสริยาภรณ์ ปราบพาล คอร์ส The Finale สาขา บางกะปิ
ตอนแรกลังเลอยู่นานมากว่าจะลงเรียนภาษาอังกฤษทีนี่ดีมั้ย เพราะโดยส่วนตัวแล้วอยากเน้น
แกรมมาร์เพื่อนำาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า พอได้มาเรียนจริง ๆ แล้ว ก็ได้รู้ว่าพี่ลูกสอน
เน้นการฟังกับพูดมาก แต่แกรมมาร์เป็นสิ่งที่หนูได้ไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนอยู่ดี ๆ ก็ฉลาดขึ้นเอง
อะไรทำานองนั้น 55555 พี่ลูกสอนสนุกเป็นกันเองมาก ทำาให้การมาเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่
เรื่องน่าเบื่อเลยค่ะ

กันต์ฤทัย รักธรรม คอร์ส The Finale สาขา บางกะปิ
ชอบมากๆ ค่ะ เป็นห้องเรียนที่ได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะไม่ได้พูด แต่ได้ฝึกฟัง
ตลอดได้ศัพท์เยอะมากกก (Love!) ได้ศัพท์ยาก ศัพท์แปลกที่ใช้จริงได้ในข้อสอบ ได้ความรู้
นอกห้องเรียน พี่ลูกสอนสนุกมาก แม้ว่าเนื้อหาจะเครียดก็ตาม เรียนที่นี่ได้ทุกอย่างครบ การ
สอนที่ทันสมัย เข้าใจเด็ก ไม่ต้องท่องจำา แต่ได้เรียนจากคลิป/หนัง/เพลง และนำาไปใช้ได้จริง พี่
ลูกสอนหลาย ๆ อย่างให้ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ Thank you my lovely teacher.

หฤทัย  ใหญ่ธรรมสาร (แตงกวา) โรงเรียนชลราษฎรอำารุง
คอร์ส Runway สาขา ชลบุรี
รู้สึกสนุกเวลาที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟ ไม่เครียด ไม่ง่วงเพราะพี่ลูกสอนเข้าใจง่าย มีมุกมา
เล่นให้ขำา สนุกดีค่ะ ได้ฝึกการฟังทาง Trailer จากภาพยนตร์ต่าง ๆ ได้เรียนรู้คำาศัพท์จาก
ภาพยนตร์ และจากเพลง ได้คำาศัพท์ใหม่ๆ เยอะมาก ได้ฝึกการพูดออกเสียง ทำาให้มั่นใจมาก
ขึ้น รักพี่ลูกมากๆๆๆๆเลยค่ะ

ณิชารีย์ หมื่นสุวรรณ์
คอร์ส The Finale สาขา บางกะปิ
เรียนแล้วรู้สึกสนุก ปกติถ้าหนูเรียน PC ที่ไหนจะง่วงมาก แต่ได้เรียนกับพี่ลูกไม่เคยง่วงเลย 
ได้หัวเราะทุกครั้งที่เรียน ไม่น่าเบื่อเลย แล้วหนูก็ชอบที่พี่ลูกพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษปน
ภาษาไทยในการสอนมันทำาให้เราชิน ได้คิดตาม แปลตาม ไม่ผิดหวังที่เลือกเรียนกับพี่ลูกเลย
ค่ะ ชอบมาก

รสิตา จันทร์สนธิ
คอร์ส The First Class, InTRENDsive, The Essentials สาขา บางกะปิ
ชอบเรียน ANGKRIZ มากค่ะ พี่ลูกทำาให้ชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม ทำาให้เข้าใจเกี่ยวกับแก
รมมาร์และได้คำาศัพท์ใหม่ ๆ ชอบที่ได้คำาศัพท์จากการดูตัวอย่างหนังและเพลง ทำาให้การจำาคำา
ศัพท์ง่ายขึ้น พี่ลูกเป็นคนตลก น่ารัก และมีทัศนคติความคิดที่ดี ทำาให้เรียนไม่เคยน่าเบื่อและได้
ข้อคิดในการใช้ชีวิตนอกจากความรู้อีกด้วยค่ะ

มนัสนันท์ โพธิวาสวาริน
โรงเรียนนครสวรรค์ สาขา นครสวรรค์
ชอบ ANGKRIZ มาก ๆ เพราะการสอนของพี่ลูกไม่เหมือนใคร เวลาเรียนรู้สึกว่าจำาคำาศัพท์และ
คำาสอนของพี่ลูกโดยไม่ต้องฝืนเลย พี่ลูกทำาให้หนูกลายเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาเลย 
ขอบคุณพี่ลูกมาก ๆ นะคะ ดีใจมากที่ได้เรียนที่ ANGKRIZ และก็ชอบพี่ ๆ ที่ Da’vance มากค่ะ 
เป็นกันเองและอบอุ่นมาก ๆ เลย

อุษารัตน์   ธรรมมา (บีม)
คอร์ส RUNWAY สาขา ขอนแก่น

รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้มากขึ้นค่ะ การสอนของพี่ลูกกอล์ฟไม่น่าเบื่อและทำาให้จำาได้ง่ายขึ้น ไม่
ว่าจะจากเพลง Trailer หนัง หรือว่าจากบทความต่าง ๆ และจากที่ได้สอบ pre-admission และ 
pre-onet คำาศัพท์ที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟค่อนข้างออกตรงและเห็นได้เยอะในข้อสอบค่ะ

อธิพร  พยัคฆประการณ์
คอร์ส InTRENDsive สาขา สุพรรณบุรี

เรียนสนุกมาก  ต้องกลั้นขำาทุกชั่วโมงเลยค่ะ กลัวคนข้าง ๆ ตบ ชอบที่สอนในเรื่องของการ
พูดการออกเสียง  การฟัง  แต่ในเรื่องของแกรมมาร์อาจจะยังไม่แน่นสักเท่าไหร่ รวม ๆ ชอบ
มากค่ะ

วีรวรรณ  ยศไกร
คอร์ส The Finale สาขา สุพรรณบุรี

เรียนกับพี่ลูกแล้วรู้สึกสนุก  ถึงเนื้อหาจะเครียดไปบ้างบางครั้งแต่ก็ได้ความรู้  เนื้อหาครบที่จะ
นำาไปสอบได้ ชอบเวลาที่พี่ลูกเปิดเพลงหรือคลิปที่มีเนื้อหาความรู้ คำาศัพท์ที่เจอบ่อยมันดีมาก 
ๆเลยค่ะ  เนื้อหาที่พี่สอนไม่ได้นำาไปแค่สอบแต่ยังสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ด้วย

ธนภัทร  ปุญสิริ
คอร์ส InTRENDsive สาขา สุพรรณบุรี

I am very happy to learn with P’LG. Thank you.

อัญชัน อักษร (แพร)
สาขา ศรีนครินทร์

รู้สึกสนุกเวลาที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟ  เรียนแล้วรู้สึกไม่เครียด มีความสุขทุกครั้งที่เรียน ทำาให้
ชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน หรือเรื่องไหนที่เรียนที่
โรงเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ พอได้เรียนก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้น

เกศิณี  มุสิกพันธ์
คอร์ส  The Essentials สาขา สุพรรณบุรี

รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ ที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟ เนื้อหาที่ได้เรียนไม่เครียดมาก  จำาคำาศัพท์
ได้ดี  บางคำาที่ได้เรียนได้ใช้ในชีวิตจริง  ทำาให้รู้คำาศัพท์บางคำาที่คนอื่นไม่รู้จนเพื่อน ๆ ถามว่า 
หึ้ย!!! ทำาไมรู้คำานี้อ่ะ  ว้าว! รู้ได้ไง รู้สึกว่าตัวเป็นเป็นคนเท่ห์ๆ คูลๆ  คนนึงเลยค่ะ

ฐิติรัตน์  คณะวาปี
คอร์ส  The First Class สาขา สุพรรณบุรี

เรียนแล้วเข้าใจแกรมมาร์มากขึ้นเยอะ  ครูพี่ลูกสอนสนุกเรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อ  ได้คำาศัพท์ที่ไม่
เคยเจอเพิ่มมากขึ้น  ชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิม
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ธัญธิตา อินสว่าง (ตาต้า)
สาขา ศรีนครินทร์

รู้สึกสนุกที่ได้เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟเพราะพี่สอนแบบเป็นกันเอง เวลาที่พี่สอนไม่เครียดเกินไปและ
ก็ไม่ได้นอกเรื่องเกินไป เวลาพี่เล่าอะไรให้ฟังพี่ก็จะแทรกภาษาอังกฤษไปด้วย ได้รู้จักการฟัง 
การที่ทำาให้เรากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ ได้คำาศัพท์มากมายที่เราเคยรู้และไม่เคยรู้จัก

ชิดชนก เวชพันธ์ สาขา ศรีนครินทร์
สนุกมากเลยค่ะ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกไม่น่าเบื่อเลย ชอบการสอนของพี่ลูกกอล์ฟมาก
เลย ที่เวลาเห็นเด็กเครียดกับการเรียนก็จะให้หันไปดูหนังหรือฟังเพลงแทน และ มักจะให้กำาลัง
ใจเด็ก ๆ เสมอ เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟได้ความรู้ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ grammar 
แต่ยังได้ทั้งคำาศัพท์ การออกเสียงให้ถูกต้อง การฟังจาก native speaker ได้ฟังเรื่องต่าง ๆ 
ที่ไม่ใช่แค่การเรียนเครียด ๆ ซึ่งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วย

ขจีพรรณ รัตนเลิศ คอร์ส Runway , The Finale สาขา หาดใหญ่
เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเลย รู้คำาศัพท์น้อย เห็นในทวิตเตอร์บอกกันว่าเรียนกับพี่ลูก
ดีมาก เลยมาลองเรียน เรียนคอร์สแรกรู้เลยว่าคนนี้แหละที่จะทำาให้กลับมาชอบภาษาอังกฤษ
อีกครั้ง พอเรียนแล้วก็ชอบมาก สนุกมากจริง ๆ ได้ความรู้กับคำาศัพท์โดยที่ยังงงว่าจำาได้ไงอะ 
คำาศัพท์แบบยาก ๆ ก็จำาได้ ชอบมากจริง ๆ พี่ทำาให้ทีทักษะการพูด/ฟังที่ดีขึ้นมาก ขอบคุณพี่
ลูกมากนะคะ ที่ทุ่มเทให้กับทุกคอร์ส รักพี่ลูกกอล์ฟมากนะคะ

เบญญภา ศุภโชคเจริญสุข
คอร์ส The First Class สาขา หาดใหญ่

รู้สึกสนุกและอยากมาเรียนอีก เรียนรู้เรื่องให้ศัพท์เพิ่มจากที่เราไม่เคยรู้และทำาให้จำาคำาศัพท์นั้น
ได้ง่ายขึ้น ไม่ได้แค่สอนแกรมมาร์ แต่ยังสอนเทคนิคที่สามารถให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

สโรชา ธนนิมิต
คอร์ส The First Class สาขา หาดใหญ่

พี่ลูกกอล์ฟสอนดีมากค่ะ ได้ความรู้มาก ๆ เลย เรียนแล้วไม่เครียด สนุกมากค่ะ ทำาให้ได้รู้
เทคนิคต่าง ๆ มากมาย ชอบเวลาที่พี่ลูกกอล์ฟสอนออกเสียง ทำาให้กล้าคุยกับคุณครูชาวต่าง
ชาติมากขึ้นค่ะ ตั้งใจไว้ว่าจบคอร์ส The First Class แล้วจะลงคอร์ส InTRENDsive ต่อเลยค่ะ

พิมพ์อร สว่างโลก
สาขา ศรีนครินทร์
รู้สึกว่าสนุกและได้ความรู้เยอะมาก ๆ รู้สึกตัวเองพัฒนาขึ้น ทั้งด้านการฟังและการพูด ชอบ
เวลาที่เรียนศัพท์อะไรแล้วจะมีตัวอย่างจากเพลงหรือภาพยนตร์ ทำาให้สามารถจำาศัพท์ได้
ง่าย เรียนกับพี่ลูกกอล์ฟทั้งสนุกและได้ความรู้ ได้สิ่งต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตได้ ได้คำาศัพท์
เยอะมาก ๆ

ธนัยนันท์ เจริญรุ่งเรืองธนา
คอร์ส The Finale สาขา หาดใหญ่

พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุกมากค่ะ สไตล์การสอนไม่น่าเบื่อ ตอนแรกคิดว่าจะเครียดมาก ๆ แต่จริง ๆ 
แล้วก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้น ไม่ได้รู้สึกว่าการสอนเร็วไปคิดว่ากำาลังพอดีเลยค่ะ ไม่เครียดเกินไป 
จากที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วทำาให้ชอบไปอีกค่ะ

ภิญญดา ยืนยงสวัสดิ์
คอร์ส The First Class , InTRENDsive สาขา หาดใหญ่

ชอบค่ะ ได้เรียนรู้คำาศัพท์หลายคำาจากการฟังเพลงและดูหนัง และวิธีการอ่านคำาศัพท์ท่ีถูกต้อง

พิชญณัฐ   ดวงสนาม
คอร์ส Intrendsive สาขา ขอนแก่น
หนูเรียนพิเศษที่นี่กับพี่ลูกกอล์ฟรู้สึกเข้าใจมาก ๆ มีเทคนิคหลาย ๆ อย่างที่ทำาให้เข้าใจในบท
เรียนง่ายขึ้น เป็นการเรียนที่สนุกมาก ๆ บางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียว 5555 เข้าใจ grammar พี่
ลูกชอบเปิดเพลงให้ฟังบ่อย ๆ เลยรู้สึกว่าตัวเองชอบฟังเพลงอังกฤษไปเลย ถ้ามีโอกาสอยาก
เรียนทุกคอร์สเลยค่าชอบมากก

รฐา  ศรีสุวรรณ (คีย์) โรงเรียนโยธินบูรณะ คอร์ส The Finale สาขา สามเสน
สนุก ได้ความรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ไม่น่าเบื่อค่ะ ไม่เครียดด้วย (แต่ตอน test ก็กดดันบ้าง
ค่ะ 555 )  สิ่งที่ชอบคือ ตอนพี่ลูกกอล์ฟให้ฝึกฟังแล้วเติมคำาลงไป เพื่อที่จะได้รู้ว่าพื้นฐานของ
ภาษาอังกฤษจริง ๆ แล้วคือการฟัง ซึ่งนั้นทำาให้หนูรู้ว่าหนูขาดอะไร ควรเน้นอะไร พี่ลูกสรุป 
grammar และ vocab ได้ดีมากค่ะ :) คำาศัพท์ที่เรียนครอบคลุมหมดแล้ว พอเจอก็รู้ความหมาย 
อาจนึกนานมากบางคำา แต่ก็คุ้นๆนะคะ  ปล. ทรมานอยู่อย่างเดียว คือกลั้นขำาในห้อง PC. T^T

ขจรชัย วิจิตรกาญจน์ (รักษ์)
โรงเรียนราชวินิต
คอร์ส Jack The Vocab Slayer สาขา สามเสน

สนุก ได้ความรู้เยอะกว่าที่โรงเรียน เรียนแล้วเพลินดี อยากเรียนต่อครับ

พิชญ์สินี เกษมพิพัฒน์ คอร์ส InTRENDsive , Readors & Righting สาขา สยามสแควร์
เคยไปเรียนภาษาอังกฤษมาหลายที่ ทุก ๆ ที่ที่ไปเรียนมาก็ได้รับความรู้บ้างไม่ได้บ้าง สนุกบ้าง
ไม่สนุกบ้าง จริงๆรู้จักพี่ลูกกอล์ฟมานานแล้วผ่านทาง social media ต่าง ๆ ชอบเพราะพี่เป็น
คนตลก เฮฮา พอมีโอกาสได้เรียนคอร์สแรกก็ชอบมากเลยค่ะ จนเรียนจบในเวลาไม่ถึงเดือน 
ทำาให้ตัดสินใจลงคอร์สใหม่แบบมั่นใจเลยว่ามาเรียนแล้วจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสนุก
ด้วย พร้อมทั้งได้รับทัศนคติบวกๆมาด้วย ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้มาเรียนกับครูพี่ลูกกอล์ฟ

กุลนิษฐ์  อะสิธิมัง (บุงกี๋)
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คอร์ส First Class สาขา สามเสน

สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ

จิตติณัฐ  ชูประสิทธิ์ (ตังเม)
โรงเรียนราชินีบน
คอร์ส The Essentials สาขา สามเสน

ได้รับความรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย และได้รู้เทคนิคการฟัง การพูด ไม่รู้สึกเบื่อ
ระหว่างเรียน เนื่องจากสอนสนุกสนาน และได้รับความรู้สลับกับการเล่าเรื่องที่แฝงความรู้
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อิราวดี ยุติธรรม คอร์ส The Finale สาขา สยามสแควร์
ชอบเรียนกับพี่ลูกมากค่ะ เหมือนพี่ลูกเปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษให้หนูเลย หนูชอบวิธีการ
สอนของพี่ลูก เรียนกับพี่ลูกแล้วสนุกมาก รู้สึกไม่ง่วงและไม่น่าเบื่อเลย เนื้อหาก็เข้าใจง่าย และ
ยังได้ฝึกการฟังจากคลิปที่พี่ลูกเปิดให้ดูด้วย ได้ศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะด้วยค่ะ หนูรู้สึกชอบภาษา
อังกฤษมากขึ้น และรู้สึกว่าการจะเก่งภาษาอังกฤษได้นั้นมันไม่ได้ยากก็เพราะพี่ ชีวิตนี้อยาก
เรียนรอบสดสักครั้งนึง แต่คงไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้หนูจะจบม.6แล้ว เสียดายมาก ทำาได้แค่
กลั้นขำาหน้าคอมต่อไป สุดท้ายนี้อยากบอกพี่ลูกว่ารักพี่ลูกนะคะ ขอบคุณที่ทำาให้การเรียน
ภาษาอังกฤษของหนูสนุกขึ้นค่ะ

ภควัต   สิทธิไกรพงษ์ คอร์ส The First Class, InTRENDsive, The Essentials, Runway, 
Readors and Righting, The Finale, O-NET, 9 วิชาสามัญ สาขา ขอนแก่น
สำาหรับการเรียนกับพี่ลูกกอล์ฟ ได้ทั้งความรู้ทางภาษาอังกฤษ แง่คิดต่าง ๆ และคติที่ใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำาเพียงอย่างเดียว โดย
เน้นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิต
ประจำาวันได้ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในการสอบเท่านั้น

วิรมณ  คิดอ่าน (ชิชม)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง
คอร์ส  InTRENDsive สาขา ลำาปาง

พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุก สามารถโยงบทเรียนเข้ากับการใช้ในชีวิตประจำาวัน เทคนิคในการจำาให้
เป็นรูปประโยค จะจำาได้แม่นกว่าการจำาคำาศัพท์เป็นคำาๆ

นพรัตน์  ธรรมวิวัฒน์
คอร์ส InTRENDsive สาขา สยามสแควร์

ได้เรียนคอร์ส InTRENDsive กับพี่ลูกกอล์ฟ ทำาให้หนูได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ทำาให้เข้าใจบทเรียน
ที่โรงเรียนมากขึ้น แล้วเรียนกับพี่ลูกกอล์ฟสนุกมากและสอนดีมาก ๆ เลยค่ะ

นันตชา พอนอ่วม
The First Class, InTRENDsive , The Essentials สาขา สยามสแควร์

สนุกมากเลยค่ะ ไม่เคยง่วงเลย พี่ทำาให้ภาษาอังกฤษในความคิดหนูดูง่ายมาก ขอบคุณพี่ลูก
กอล์ฟมาก ๆ นะคะ หนูจะติดตามและลงคอร์สเรื่อย ๆ ค่ะ

ปิยะนันท์ มูลทอง (ป๊อบ)
คอร์ส The Finale สาขา สยามสแควร์

หนูรู้สึก enjoy กับการเรียนและการจำาคำาศัพท์มากขึ้นค่ะ เรียนได้ไม่เบื่อเลย พี่ลูกกอล์ฟทำาให้
หนูรักการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีก

กัญญพัชร แกล้วเกษตรกรณ์ (เชอรีฟ)
โรงเรียนหอวัง
คอร์ส The Finale สาขา ลำาปาง

ครูลูกกอล์ฟสอนสนุกมาก ๆ ไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกฟังหนังและการเช็ค tense จริงๆ จังๆ สอนศัพท์
ใหม่ๆ ที่มีในชีวิตประจำาวัน

กัลป์ยกร  อินทร์คง
คอร์ส Runway, The Finale สาขาสุราษฎร์ธานี

ทุกครั้งที่ได้เรียนกับพี่ LG หนูมีความสุขได้รู้ศัพท์ยากเยอะมาก ๆ เพื่อใช้ในการสอบ SAT พี่ LG 
ตลกและให้กำาลังใจเด็กตลอด I gain lots of positive energy when studying with P’LG. I 
hope to see P’LG in the flesh.

วิลาสินี  ขาวเขียว
The Finale สาขา สุราษฎร์ธานี

รู้สึกดีใจที่ได้เรียนอังกฤษกับพี่ลูกกอล์ฟ มันดีมากเลยเพราะทำาให้เราได้รู้คำาศัพท์ใหม่ ๆ เยอะ
มาก จากการดูพวกตัวอย่างหนังหรือการ์ตูน เเละยิ่งทำาให้เรามีความอยากเรียนมากกว่าการ
เรียนเเค่ในหนังสือ

วรรณศิลป์ สุขเสมอ
คอร์ส The First Class สาขาสุราษฎร์ธานี

พี่ลูกกอล์ฟสอนสนุกมากค่ะ ทำาให้หนูเปิดใจรับภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วก็กล้าที่จะออกเสียง
มากขึ้น มุมมองที่หนูมองภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปค่ะ

กัญญณัฐ อุ่นผูก (อุ๋งอิ๋ง)
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คอร์ส The First Class สาขา ลำาปาง

ได้ฟังประสบการณ์ของพี่ลูกกอล์ฟ สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่เครียด

ณัฐธิดา ธำารงโรจนโกมล (นัท)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง
คอร์ส  InTRENDsive สาขา ลำาปาง

ชอบการเปิดคลิปวิดีโอประกอบการสอน เข้าใจง่าย ไม่เครียด
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InTRENDsive
+ The Finale   

InTRENDsive
+ The Essentials

InTRENDsive
+ Runway

The First Class
+ InTRENDsive

PROMOTION PROMOTION

ราคาปกติ 10,000 บาท

ลดเหลือ
9,500 บาท

ราคาปกติ 10,300 บาท

ลดเหลือ
9,500 บาท

ราคาปกติ 9,600 บาท

ลดเหลือ
9,000 บาท

ราคาปกติ 9,300 บาท

ลดเหลือ
8,600 บาท

สอบถามข้อมูลการเรียนผ่านระบบ PC ได้ที่ Da’vance ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pc.davance.com สนใจเรียนรอบสดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.angkriz.com

The First Class 
+ The Essentials
ราคาปกติ 9,300 บาท

ลดเหลือ
8,600 บาท

InTRENDsive
+ Readors and 
Righting
ราคาปกติ 9,600 บาท

ลดเหลือ
9,000 บาท



Runway
+ The Finale

InTRENDsive
+ Runway
+ The Finale

InTRENDsive
+ The Essentials
+ Runway

ราคาปกติ 10,700 บาท

ลดเหลือ
9,900 บาท

ราคาปกติ 15,500 บาท

ลดเหลือ
13,500 บาท

ราคาปกติ 15,100 บาท

ลดเหลือ
13,000 บาท

PROMOTION PROMOTION

สอบถามข้อมูลการเรียนผ่านระบบ PC ได้ที่ Da’vance ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pc.davance.com สนใจเรียนรอบสดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.angkriz.com



สาขาราชบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
สาขาสระบุรี 

สาขาชลบุรี 

สาขาในกรุงเทพฯ 
- สาขาเยาวราช
- สาขาสยามสแควร
- สาขาบางกะป 
- สาขาวงเวียนใหญ 
- สาขาปนเกลา
- สาขาสามเสน 
- สาขางามวงศวาน 
- สาขารังสิต 
- สาขาศรีนครินทร

สาขานครราชสีมา 

สาขาขอนแกน  

สาขาอุดรธานี 

สาขาสกลนคร 

สาขาอุบลราชธานี 

สาขาเชียงใหม  

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาพิษณุโลก

สาขานครสวรรค 

สาขาหาดใหญ 

สาขาภูเก็ต  

สาขาสุราษฎรธานี 

สาขานครศรีธรรมราช  

กรุงเทพฯ
สาขาเยาวราช

สาขาสยามสแควร

สาขาบางกะป 

สาขาวงเวียนใหญ 

สาขาปนเกลา

สาขาสามเสน 

สาขางามวงศวาน 

สาขารังสิต 

สาขาศรีนครินทร

 

ตางจังหวัด
สาขาราชบุรี  

สาขาสุพรรณบุรี  

สาขาสระบุรี 

สาขาชลบุรี 

สาขานครราชสีมา 

สาขาขอนแกน  

สาขาอุดรธานี 

สาขาสกลนคร 

สาขาอุบลราชธานี 

สาขาเชียงใหม  

สาขาเชียงราย  

สาขาลำปาง  

สาขาพิษณุโลก  

 สาขานครสวรรค 

สาขาหาดใหญ  

สาขาภูเก็ต  

สาขาสุราษฎรธานี 

สาขานครศรีธรรมราช  

02-623-3997-8

02-252-1667-8 

02-370-1641 

02-437-9353-4

02-884-6257-8

02-669-1474-5

02-952-5148-9

02-958-0582-3

02-022-0025-6

032-311103-4

035-525179-80

036-711782-4

038-276503-4

044-078340-1

043-228389-90

042-348196

042-712011-2

045-312094-5

053-416278-9

053-71-7580-1

054-225989

055-219427-8

056-227478-9

074-243898

076-510805-6

077-313527-8

075-803991-2Co
nt

ac
t 
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3 words behind

PASSION
ATTITUDE

KNOWLEDGEความรู้

ความหลงใหล

ทัศนคติ

ความรู้ ความหลงใหล และทัศนคติ 

เริ่มต้นด้วย ทัศนคติที่ดี มีความหลงใหลไปกับภาษา 
และความรู้ที่ตามมาจะมหาศาล

ทำาไมหนังสือเรียนถึงเหมือน
นิตยสารแฟชั่น? เนื่องจาก 

ANGKRIZ ยึดถือ slogan ที่ว่า

Don’t judge 
a book by 
its cover
(อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก)

คือ อย่าตัดสินคนที่ภายนอก เราจึง
ออกแบบหนังสือเรียนให้เกิดความสงสัย 

และอย่าเพิ่งตัดสินกันจนกว่าคุณ
จะได้เปิดอ่าน


