
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Business Speaking and Writing 
 

วทิยากร: ดร.อสิรกลุ ถมงัรกัษส์ตัว ์
ผูอํ้านวยการฝ่ายงานดา้นตา่งประเทศมหาวทิยาลยั เอกชน 

วทิยากรฝึกอบรมดา้นภาษาองักฤษสําหรบับุคคลวยั ทํางานและผูบ้รหิาร 
 

5 มถินุายน 2561 
09.00 -16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                      * สถานทีKจัดอบรมอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
Uหลกัการและเหตผุล 
           ในการพูดและการเขยีนภาษาอังกฤษเพืKอสืKอสารทางธรุกจินัVนจําเป็นอยา่งยิKงทีKจะตอ้งมคีวามแมน่ยํา, ชดัเจน
และตรงประเด็น ในขณะทีKยังสามารถคงไวซ้ ึKงความสภุาพตามลักษณะของการตดิตอ่สืKอสารทางธรุกจิ     ดังนัVนจงึเห็น
วา่การเรยีนภาษาอังกฤษโดยมจุีดมุง่หมายเพืKอใหพู้ดไดเ้พยีงอยา่งเดยีวนัVนยังไมเ่พยีงพอ แต่จะตอ้งเรยีนรูถ้งึระดับ
และสาํนวนทีKเหมาะสมในการใชภ้าษาอังกฤษอกีดว้ย    
           ดว้ยเหตนุีVหลักสตูร Business Speaking and Writing จงึไดถู้กคดิคน้ขึVนเพืKอเป็นเสมอืนทางลัดใหผู้เ้ขา้
อบรมสามารถนําเอาไปประยกุตใ์ชใ้นการตดิตอ่สืKอสารทางธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  
Uวตัถปุระสงค ์
1. เพืKอเพิKมทกัษะการพูดคยุบทสนทนาทางธรุกจิทั Vงแบบตัวตอ่ตัวและทางโทรศพัท ์
2. เพืKอใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจวธินํีาเสนองานหรอืโครงการเป็นภาษาอังกฤษไดอ้ย่างมัKนใจ 
3. เพืKอใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมรูจั้กวธิเีขยีนจดหมายธรุกจิ โดยใชสํ้านวนและรปูแบบทีKเป็นมาตรฐานสากล 

  
Uหวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. สตูรพืVนฐานมหัศจรรยสํ์าหรับการสืKอสารภาษาอังกฤษทกุประเภท 
2. การนําเสนอขอ้มูลของสนิคา้แบบปากเปลา่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมัKนใจ  
3. เคล็ดลับการพูดคุยโตต้อบตัวต่อตัว และการพูดโทรศพัทใ์นวงการธรุกจิ 
4. การเขยีนจดหมายธรุกจิเป็นภาษาอังกฤษแบบมอือาชพี 
5. เคล็ดลับการเขยีนเพืKอโนม้นา้วใจและการเขยีนข่าวแจกสืKอมวลชนg 
6. สรุปคําถาม - คําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 5 มถินุายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,800.00 336.00 144.00 4,992.00 5,136.00 
สมาชกิ HIPO 4,560.00 319.20 136.80 4,742.40 4,879.20 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,600.00 322.00 138.00 4,784.00 4,922.00 
สมาชกิ HIPO 4,320.00 302.40 129.60 4,492.80 4,622.40 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิทของท่าน และชืKอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
3.  หัก ณ ทีKจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีK 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
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Business, Speaking, Writing, การเขยีน, ภาษองักฤษ, การพูด 


