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The First Class
(Fundamental English grammar and other essential
aspects of English for absolute beginners)
รหัสคอรส AKB01

เหมาะสำหรับนองๆม.ปลายที่พื้นฐานไมแข็งแรง
คอรสนี้เปนคอรสภาษาอังกฤษแรกเริ่ม สำหรับเด็กๆ ที่เปน 
beginner ในการใชภาษาอังกฤษเปนคอรสที่จะปูแกรมมาร 
ที่เปนรากฐาน สำคัญในการใชภาษาอังกฤษ เด็กๆที่ไมเกง
ภาษาอังกฤษควรเริ่มจากคอรสนี้

40 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท

60 ชั่วโมง ราคา 4,990 บาท

50 ชั่วโมง ราคา 4,800 บาท
An English academy which believes that good 

attitude plus passion equals limitless knowledge. 

Knowledge
Passion

Attitude

ความรู
ความหลงไหล
ทัศนคติ

InTRENDsive Plus
(Intermediate practical English grammar 
summarised for M.4 -M.6)
รหัสคอรส AKB02

เหมาะสำหรับนองๆม.4-6 ที่ตองการมีพื้นฐานแกรมมาร
และคำศัพทที่แนน เพื่อการสอบและการใชงานจริง 
คอรสนี้ครบทุกเนื้อหาที่ตองรูในภาษาอังกฤษ
คอรสสรุปแกรมมารระดับกลาง ที่ใชงานไดจริง คำศัพท 
สำนวนที่ใชบอยในภาษาอังกฤษ สำหรับนองๆม.ปลาย 
คำศัพทในคอรสนี้ครอบคลุมเนื้อหาถึงมหาวิทยาลัย
*สมัครคอรสนี้รับฟรีคอรสตะลุยโจทย O-NET

The Essentials
(Essential common usage in English speaking, 
listening and writing)
รหัสคอรส AKB03

เหมาะสำหรับนองๆที่อยากฝก ฟง พูด เขียน ในคอรสนี้
จะเนนการใชงาน ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับสากล
นองๆท่ีสนใจคอรสน้ี ควรผานคอรส InTRENDsive มากอน
คอรส The Essentials เปนคอรสแนะนำสำหรับนองๆ 
ม. ปลายที่อยากไดความแมนยำในการใชภาษาอังกฤษ 
คอรสนี้เนนการเรียนภาษาแบบเปนธรรมชาติที่สุด 
ฝกฟงจากเจาของภาษา ฝกพูด และเขียน เจาะลึกคำศัพท
ที่คนไทยมักออกเสียงผิด พรอมทั้งเรียนรู common usage 
ในภาษาอังกฤษ

Runway
(Enhance your reading, vocab and interpretation 
for M.4-M.6)
รหัสคอรส AKB05

คอรสการอาน การตีความ และคำศัพทขั้นสูง 
เหมาะสำหรับนองๆ ม.4-ม.6 ที่มีปญหาเรื่องการอาน 
passage หรือเด็กๆที่ตองการเพิ่มฐานคำศัพท
ภาษาอังกฤษ
คอรส reading สรุป vocab ตั้งแตม.ปลาย, ป.ตรี, ป.โท 
เหมาะสำหรับเด็กๆที่พื้นฐานดีแลว แตอยากฝกทักษะ 
การอาน คำศัพทคอรสนี้ใชไปสอบ GAT, O-NET, CU-TEP, 
SAT และ IELTS ได
*แถมฟรีคอรสสำนวนภาษาอังกฤษ
พรอมหนังสือ Monkey Business

50 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท

The Finale
(Polish your English for GAT)
รหัสคอรส AKB04

เหมาะสำหรับนองๆม.6 ที่ตองเตรียมสอบ GAT
คอรสตะลุยโจทย สรุปแกรมมารตองรูที่พบเจอในขอสอบ 
คำศัพทที่ออกบอย และเทคนิคในการทำขอสอบ 
คอรสนี้เนนการทำคะแนน แตไมทิ้งการสื่อสาร
รับฟรี! หนังสือรวบรวมคำศัพทมากกวา600 คำที่ออกสอบ 
GAT บอยๆ พรอมตัวอยางประโยคที่ใชจริง
*พรอมทำขอสอบเสมือนจริง 8 ชุด

50 ชั่วโมง ราคา 5,200 บาท

O-NET
รหัสคอรส AKB08

ตะลุยโจทยแนวขอสอบ ONET

13 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท

9 Wicha
รหัสคอรส AKB07

ตะลุยโจทยแนวขอสอบ 9 วิชาสามัญ

12 ชั่วโมง ราคา 1,800 บาท

Readors and Righting
(Making things right for your passage reading and 
writing without errors)
รหัสคอรส AKB06

เหมาะสำหรับนองๆ ม.ปลายที่มีพื้นฐานแกรมมาร 
ระดับกลางและตองการฝก ทำโจทย errors 

40 ชั่วโมง ราคา 5,200 บาท

เพื่อฝกทักษะดานการเขียน และการอาน เด็กๆ 
ที่ตองสอบ CU-TEP สามารถเรียนคอรสนี้ได พรอมเพิ่ม
ทักษะจับใจความ เนนคำศัพทขั้นสูงจากหนังสือ PRISM
Reading 4 จาก Cambridge
คอรสตะลุยโจทย errors จาก Angkriz เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียน ทำโจทย errors แกผิดใหเปนถูก เหมาะสำหรับ
การเตรียมสอบ errors ของ  CU-TEP, O-NET และ GAT
*ควรเรียนคอรสนี้คูกับคอรส InTRENDsive
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* นักเรียนที่มีพื้นฐานแกรมมารและคำศัพทดีแลว ลง The Finale ไดเลย
* นักเรียนท่ีเตรียมสอบ TCAS ใหเร่ิมจาก InTRENDsive (สรุปเน้ือหาม.ปลาย)
* ตอดวย Runway (คำศัพทและการอาน) และ The Finale (ตะลุยโจทย GAT)
* คอรส The Essentials ขามไดหากนักเรียนไมอยากฝกการฟง พูด
* คอรส Readors เปนคอรสตะลุยโจทย errors เหมาะกับนักเรียนท่ีอยากฝก
* ดานการเขียน
* หากนักเรียนไมถนัดภาษาอังกฤษใหทดลองเรียน The First Class กอนได
* ทุกคอรสมีทดลองเรียนฟรี นักเรียนควรเลือกคอรสที่เหมาะกับตัวเอง

Gam
GAT 145/150
ONET 81.25/100

“Angkriz is not just a tutorial school, it’s family!
I realized that my English improvement has 
increased so much. I have not regretted 
being an Angkriz student.”

Jam
GAT 142.5/150

This academy is different from others, especially the 
teacher, P'Loukgolf. He is a really great teacher and 
someone that I look up to. I like his attitude and how 
he interacts with students. Furthermore, his way of 
teaching is truly unique. He teaches us the exact 
use of English, not only grammar, but also speaking, 
listening and writing

Faculty of Veterinary Science

Pai
GAT 137.5/ 150

Faculty of Psychology,
Chulalongkorn University

Golf
GAT 137.5/150
ONET 83.75/100
9 Sub 73.75/100

Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University

“Just sit, relax and open your heart to English, P’Loukgolf, 
and your nearby friends. Be cool and embrace all the 
happiness you’ll never get anywhere else, only at 
ANGKRIZ.”

"I was not good at English before I met P'LG. He has 
given me a very precious thing. It's called 'courage'; 
courage to break out of my comfort zone. At first, 
I thought Angkriz was just an ordinary tutorial school. 
But it wasn't. Angkriz is a place where you can always 
feel love and empathy. I am so proud to be one of 
Angkriz's students and I'm very thankful for all the 
love I've got from here… my home."

Faculty of Arts,
Chulalongkorn University

Faculty of Medicine,
Chiangmai University

“Angkriz is not just a school but a family. You teach me 
English and also friendship. Thanks for everything you 
gave to me. ‘Your greatness is not only what you have 
but also what you give.’”

Aut
GAT 137.5/150
ONET 90/100 
9 Sub 78.75/100

Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University
"At Angkriz, the more you live, the more you love. 
And when you love, you learn much better. 
That is because, at this place, knowledge and 
happiness come together every single minute. 
In short, Angkriz is the best."

Faye
GAT 137.50/150
ONET 88.75/100 

“Being one of Angkriz’s students makes me feel really
 grateful. I appreciate the lessons being taught by 
P’Loukgolf. And what matters the most is the fact that 
I can feel the love and care P’Loukgolf has given to us; 
the way he teaches us is filled with love, laughter and
kindness. I love Angkriz .”

Cream
GAT 137.5/150
ONET 80/100 

“In three years at Angkriz, I’ve gained a lot of 
knowledge but more than that is the love and 
care from all the Angkriz staff. I’ve never felt 
disappointed in choosing Angkriz. P’LG makes 
me feel more confident in using English. I’ve 
improved a lot since I met P’LG. Thank you for 
all the knowledge and your encouragement! 
Love you!”

Gotchi
GAT 135/150

“For me, Angkriz is not like any other tutorial school. 
The way P'LG teaches us and treats us full-heartedly 
really shows that he truly cares. He always cheers me 
up when I'm down. I can't thank P'LG enough for all 
the encouragement and everything. I'm really eternally 
grateful to be one of Angkriz's students.”

Klorclear
GAT 130/150

“Angkriz English Academy is the place where... 
the quality of my life is enriched, my understanding 
of English is enlightened, and my educational 
experience is enlivened.”

Luang
GAT 130/150
ONET 78.75/100
9 Sub 71.25/100 

“The first thing I wanna say to P'Loukgolf is thank you so 
much for being a part of my life. You are one of the most 
influential teachers in my life. Your sense of humour can 
make me laugh all the time. You always say good things 
and great things to develop and encourage your 
students, and of course me too. I love that.”

Wave
GAT 125/150 

Faculty of Communication Arts,
Chulalongkorn University
“There’s no place like ANGKRIZ!”

Pong
GAT 127.5/150

Faculty of Law,
Chulalongkorn University
“Angkriz is the place where I’ve gained knowledge, 
happiness and warmth. P’Loukgolf, the staff and my 
friends in the class seem like a family to me. Thank you 
Angkriz for making me successful. I love Angkriz.”

Praewa
GAT 122.5/150

Faculty of Law,
Chulalongkorn University
“This place is full of fun, knowledge and happiness. I feel 
more confident. Most importantly, the food at Angkriz is 
amazing!”

Nidnoy
GAT 120/150

Faculty of Psychology, 
Chulalongkorn University
"From my perspective, Angkriz is more than an 
English tutorial school. P’Loukgolf has been inspiring 
me to keep on learning English. More than the good 
scores, there’s also the love and care that I have 
gotten from Angkriz. I feel like I’m home every time 
I return there."

Queen
GAT 117.5/150

Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University
“Angkriz is not just a tutorial school. It offers enhanced 
essential skills: listening, reading, writing and speaking. 
At Angkriz, I made a lot of friends and enjoyed being 
part of this cosy community. I also got plenty of great 
advice from P’Loukgolf.”

Peem
GAT 107.5/ 150
ONET 83.75/100
9 Sub 78.75/100

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

super easy and fun
moderate and intermediate 
a little bit intense
extremely fun but very intense
excruciatingly intense


