
พูดไดโดยไมตองคิด... 

ใชเวลาเพียงนิดเพื่อพิชิตปญหา... 

“Live Teaching กับ Fast Learning English – Mind Map  ( Special )” 
      (6 Days Intensive) 

  

 
 

 หลักสูตรยอดนิยมที่ทําใหทานพิชิตอุปสรรคในการสนทนาภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็ว
ดวยเทคนิคสุดยอด Mind mapping จากปรมาจารยตนตํารับที่ทําใหทานพูด และคิดภาษาอังกฤษจาก
จิตใตสํานึกไดอยางอัตโนมัต ิ
 

 พบกุศโลบายการเรียนลัดที่สลัดความกลัวใหเปนความกลา... 
  ใหทานเผชิญหนากับการสนทนาภาษาอังกฤษอยางมืออาชีพ 
 



พลาดไมได ...! ! 
 • ปรับพื้นฐานเทคนิคการใชศัพท เทคนิคการประกอบประโยคจากจิตใตสํานึก 
 •  การนําเสนอแบบอัตโนมัต ิฝกเขมเพื่อใหทานเติมเต็มคาํศัพทอยางไมรูลืม 
 

 กับ ดร.วชรวรรณ ฤทธิรงค ผูคิดคนเทคนิค Mind Mapping 

 
  กําหนดการเรียน  
  -วันเสารและอาทิตย วนัละ 2 รอบ รอบเชา เวลา 8.30 -12.30 น. และรอบบายเวลา 
14.00-18.00 น. 
    
  สถานที่อบรม ที่อาคารทริปเปล ไนน อัลไลนแอนซ Office Park กลางกรุง ลาดพราว 71 
ถ.นาคนิวาส กรุงเทพฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาหลักสตูรภาษาอังกฤษ  ( Mind map) 
  
 ราคาหลักสูตรสําหรับบุคคลธรรมดา   ราคาหลักสูตรละ  17,976 บาท/คน  (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)  พรอมอาหารวาง 6 มื้อ   และเอกสารประกอบการเรยีนเซ็ทใหญ  

 ราคาหลักสูตรสําหรับหนวยงาน, องคกร ตางๆ 18,532 บาท/คน (หักภาษี ณ ท่ีจาย 3%)  
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมอาหารวาง 6 มื้อ  และเอกสารประกอบการเรียนเซ็ทใหญ 
 

เงื่อนไขการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

   ชําระเงินผานการโอนเงนิทางธนาคาร (***กรณีโอนเงินผานทางธนาคารตอง กอน   



                    เท่ียง เพราะหลังเท่ียงจะปดการจองที่นั่งอตัโนมัติ) 
   หรือชําระเงินผาน ATM ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    หรือสามารถมาชําระไดดวยตัวเองที่อาคารทริปเปล ไนน อัลไลนแอนซ Office Park   

       กลางกรุง  ลาดพราว 71 ถ.นาคนิวาส กรุงเทพฯ   
               รายละเอียดในการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ชื่อบัญช ี  บริษัท ทริปเปลไนน อัลไลนแอนซ 
ธนาคาร   ธนาคารไทยพาณิชย 
สาขา   ลาดพราว 71  
ประเภทบัญชี  สะสมทรัพย 
เลขท่ีบัญชี  253-2-02263-5    

     
  รบกวนสงแฟคใบสลิปการโอนเงิน เบอร Fax : 02-5384122 
    และเขียน สงถึง บ.ทริปเปลไนนอัลไลนแอนซ จก. จาก ชือ่ ผูเรียน
หลักสูตร  
 

 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งดวนท่ีศูนยพัฒนาทักษะผูประกอบ EDC: 
  02-5392979  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เขาใจภาษาอังกฤษไดโดยไมตองคิด... 

ใชเวลาเพียงนิดเพื่อพิชิตปญหา... 
โครงการ Institution of International Linguistic Camp for Adult – IILC 

Inter Club สําหรับผูใหญ 
 

 
 

พบกุศโลบายการเรียนลัดท่ีสลัดความกลัวใหเปนความกลา.....    

  .....ใหทานเผชญิหนากับการสนทนาภาษาอังกฤษจากจิตใตสํานึกอยางมืออาชีพ 
 
 การอบรมไตรภาคแบบอนิเตอรสําหรับผูใหญอยางสมบูรณแบบที่ทําใหทานพิชิตอุปสรรค
ในการเรยีนรูภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วจากจิตใตสํานกึ ครบถวนดวยนวตักรรมใหม อาทิ เทคนิค 
Mind mapping ซ่ึงเปนการสรางคลังคําศัพทภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง รวมถึงการตอยอดคําศัพท
เพื่อการประกอบประโยคจากจิตใตสํานกึอยางอัตโนมัต,ิ English Card Play เทคนิคใหมในการ
พัฒนาการเรียบเรียงคําศัพทดวยภาพผานไพยิปซี และพบท่ีสุดของกระบวนการ Brain Stretching 



โดย ดร. วชรวรรณ ฤทธิรงค ปรมาจารยตนตาํรับคนแรกของเมืองไทย ที่ไดรับการยอมรับในการ
พัฒนากระบวนการทักษะทัง้ 5 ทั้งการคิด การฟง การพดู การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษอยาง
สากล ซ่ึงจะทําใหทานพูด และคิดภาษาองักฤษจากจิตใตสํานึกไดอยางอัตโนมัต ิ

 

พลาดไมได ...! ! 
• พบกับการเรียนรูรูปแบบใหมที่เรียนท้ังในไทย และเดินทางไปตางประเทศ 

• ตอยอดการเรยีนรูจากเทคนิค และนวัตกรรมที่ไดเรียนในเมืองไทย เพื่อนํากระบวนการ 
Mind mapping, English Card Play และ Brain Stretching ไปใชจริงที่ประเทศ
ออสเตรเลีย 

• พบกระบวนการทํา Work Shop และการฝกฝนจําลองแบบ Extremely Learning 
Methodology ที่จะทําใหทานเขาใจในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 5 ทักษะ อยางดีเยี่ยม 

 

* ราคา 189,000 บาท / ทาน (ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) รวมถึงคาใชจายในการเดนิทางไป
ตางประเทศ  

สถานที่ อาคารทริปเปล ไนน อัลไลนแอนซ Office Park กลางกรุง ลาดพราว 71 ถ.นาคนิวาส 
กรุงเทพฯ   
ตารางเรียน ตั้งแต 8.30 – 17.00 น ทุกวันเสาร-อาทิตย ประมาณ 3 เดือน 

หมายเหตุ : 
- ระยะเวลาการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 3-4วัน 
- ตารางการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
*** ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งดวนท่ีศูนยพัฒนาทักษะผูประกอบ EDC:  

02-5392979  

เงื่อนไขการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  ชําระเงินผานการโอนเงินทางธนาคาร (***กรณีโอนเงินผานทางธนาคารตอง กอน  
  เท่ียง เพราะหลังเท่ียงจะปดการจองที่นั่งอตัโนมตัิ) 

• หรือชําระเงินผาน ATM ตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ผานธนาคารไทยพาณิชย บญัชีสะสมทรัพย ช่ือ บริษัท ทริปเปลไนน 

อัลไลนแอนซ สาขาลาดพราว 71 เลขท่ีบัญชี 253-2-02263-5 
    *** รบกวนสงแฟคใบสลิปการโอนเงิน เบอรแฟค 02-5384122 
           และเขียนดวยวา สงถึง บจก. ทริปเปลไนน อัลไลนแอนซ 
จาก ชื่อ ผูเรียนหลักสูตร  
 



 

เรียนภาษาอังกฤษจากธรรมชาติ... 
        เสริมทักษะการสนทนาจากจนิตนาการ... 
 

“ Fast Learning  English…Kid’s  on Tour” ( 5 Days Play & Learn ) 

 
 

หลกัสูตรสื่อสารภาษาอังกฤษจากจิตใตสํานึกอยางอัตโนมัติ  
     (หลกัสตูรภาษาอังกฤษสําหรับเด็กชวงอาย ุ8-14 ป) 
 
  

   พัฒนาสุดยอดเทคนิค Mind Mapping กับกระบวนการเชื่อมคําศัพทจริงไป   
 กับการสรางภาพ 
    เติมเต็มความสามารถ พัฒนาศักยภาพสูสุดยอดของกระบวนการคิด เพื่อ     
 สะกิดตอมรับขอมูล 



   สรางสมดุลการจําศัพทเปนเครือขาย กับ เทคนิคชวยจํางายๆ ที่ใชไดผล  
เรียนรูคําศัพทผานสถานที่จริง ท่ีวัดวัง (วัดพระแกว) และพระบรมมหาราชวัง  

   กับ ปรมาจารยตนตํารับ ดร. วชรวรรณ ฤทธริงค ผูคิดคนกระบวนการสราง 
รอยหยักทางความคิดในสมอง 

 กําหนดการเรียนและอบรม 5 วัน  เวลา 8.30 -12.30 น. หรือ 14.00 -18.00 น.
ราคาหลักสูตรละ 13, 375บาท / คน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) พรอมอาหารวาง 5 มื้อ และ
อาหารกลางวัน 1 มื้อตลอดหลักสูตร พรอมเอกสารประกอบการเรียน  

  
  
สถานที่อบรม 
   
 อาคารทริปเปล ไนน อัลไลนอัลไลนแอนซ Office Park กลางกรุง 
ลาดพราว 71 ถ. นาคนิวาส กรุงเทพฯ 
 
เงื่อนไขการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับเด็กชวงอายุ 8-14 ป 
    
 โดยการชําระเงินผานการโอนเงินทางธนาคาร หรือ ทาง ATM 
  -  ชําระเงินผานการโอนเงินทางธนาคาร 
  ( กรณีโอนเงินผานทางธนาคารตองกอนเที่ยง เพราะหลังเที่ยง 
  จะปดการจองที่นั่งอัตโนมัติ) 

            -  หรือชําระเงินผาน ATM ตลอด 24 ชั่วโมง 
  รายละเอียดในการชําระเงินคาลงทะเบยีน 

ชื่อบัญช ี  บริษัท ทริปเปลไนน อัลไลนแอนซ 
ธนาคาร   ธนาคารไทยพาณิชย 
สาขา   ลาดพราว 71  
ประเภทบัญชี  สะสมทรัพย 
เลขท่ีบัญชี  253-2-02263-5    

          ราคาหลักสูตรเด็ก  13,375 บาท / คน 
    



 ถาโอนเงินแลวรบกวนสงแฟคใบสลิปการโอนเงิน เบอรแฟค 
02-5384122 

   และเขียนที่ใบสลิปการโอนเงินดวยวา สงถึง บจก. ทริปเปล ไนน 
อัลไลนแอนซ  จาก ชื่อ ผูเรียนหลักสตูร 
  
 ***สมัครดวนที่ศูนยพัฒนาทักษะผูประกอบการ EDC: ℡ 02-5392979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมัครและสอบถาม   Tel  02-539-2979  และ 02-5392637-8   Fax: 02-538-4122 


