
ครูพลอย
อ.พัชรา ชินประสาทศักดิ์
ภาษาอังกฤษ

ปร�ญญาตร� คณะอักษร
ศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�

มหาว�ทยาลัย 
สอบเข�าได�ติดอันดับ 1 
ใน 20 ของคะแนนสูงสุด

ประวัติผู�สอน
• มัธยมปลาย โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษา สอบเข�าได�ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของคะแนนสูงสุด
• ปร�ญญาตร� คณะอักษรศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
สอบเข�าได�ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
• ผู�ก�อตั้งโรงเร�ยนกวดว�ชา Berante โรงเร�ยนกวดว�ชา
ออนไลน�ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งสัดส�วน
นักเร�ยนที่สอบติดไม�ต่ำกว�าร�อยละ 90 ทุกป�
• อาจารย�รับเชิญสอนว�ชาภาษาอังกฤษในรายการสอน
ศาสตร� ซึ่งมีโรงเร�ยนที่ได�รับการแพร�ภาพทั่วประเทศ ไม�ต่ำ
กว�า 1,500 โรง
• คอลัมนิสต�เข�ยนบทความภาษาอังกฤษ ให�นิตยสารปลูก และ

นิตยสารชื่อดังต�างๆ และนิตยสารออนไลน�
• อาจารย�รับเชิญติวสอบ TOEIC ให�มหาว�ทยาลัยชื่อดังต�างๆ
ทั่วประเทศ
• อาจารย�รับเชิญติวสอบ CU-TEP ให�นักเร�ยนในโครงการ
English Program ทั่วประเทศ
• ว�ทยากรรับเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทั้ง
ด�านการฟ�ง พ�ด อ�านและเข�ยนให�บร�ษัทเอกชนชื่อดังทั่วประเทศ 
และหน�วยงานราชการต�างๆ
• คอลัมน�นิสต�เข�ยนบล็อกเพ�่อติวสอบเข�าทำงานราชการ ซึ่ง
ข�อสอบที่ได�รับความนิยมมากคือ ข�อสอบ กพ.



สุดยอดศัพท�ที่น�องประถมทุกคนควรต�องรู� เพ�่อต�อยอดในการลงคอร�สตะลุยโจทย�เข�า ม.1 ผ�านการคัดเลือก ทำโจทย�ที่เร�ยนแล�วน�องๆจะรักภาษาอังกฤษ 
และไม�ต�องท�องจำ 

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอย

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

 VOCAB ประถม

ปูพ�้นฐาน Grammar ให�เก�ง ในแบบที่เข�าใจไม�ท�อง และเป�นฐานก�อนเร�ยนตะลุยโจทย�เข�า ม.1

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยGRAMMAR ประถม

ตะลุยโจทย�ครบทุกแนวของข�อสอบทั้ง Grammar, Reading, Conver, Vocab, ตรงรูปแบบการออกจร�ง เพ�่อสอบเข�า ม.1 รร.ดังต�างๆทั้งในกรุงเทพ และ 
รร.ดังที่ต�างๆทั่วประเทศ และเน�นสำหรับการสอบเข�าภาคปกติ

4,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยตะลุยโจทย�เข�า ม.1

สรุปสุดท�าย ทบทวน ทั้งหมดทุกด�าน เพ�่อให�มั่นใจมากยิ�งข�้นก�อนเข�าสนามสอบ ครูพลอยย้ำว�าคอร�สนี้คือการทบทวนสรุปดังนั้นไม�ควรเร�ยนแค�คอร�สนี้
เพ�่อเข�าสอบ ม.1 เพ�ยงคอร�สเดียว 

1,500.-12 ชม.10 ชม.ครูพลอยโค�งสุดท�ายเข�า ม.1

วางแผนการเร�ยน

ตะลุยโจทย�
เข�า ม.1

โค�งสุดท�าย
เข�า ม.1

ภาษาอังกฤษ ประถม
 VOCAB 

ประถม

GRAMMAR
ประถม



เนื้อหาเร�ยนทุกส�วนรอบด�านทั้ง Grammar Vocab , Conversation , Reading แบบพ�้นมากๆ เพ�่อให�น�องๆที่ไม�เก�งอังกฤษเลย เกิดความเข�าใจในหลาย
ด�านพร�อมกัน ให�น�องมีฐานไปต�อคอร�สต�อไป และมีความแก�งข�้นมากพอที่จะไม�รู�สึกเป�นรองคนอื่น

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอย

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

ปรับพ�้น ม.ต�น

ปูพ�้นฐานแกรมม�าที่สำคัญต�องใช�ใน ม.ต�นทั้งหมด ซึ่งเป�นฐานในการต�อยอดทักษะทุกด�านทางภาษาอังกฤษ เพราะทุกทักษะต�องใช�ฐานแกรมมาร� และ
เนื่องจากเนื้อหาเยอะจ�งต�องเร�ยนแบ�งเป�น GRAMMAR ม.ต�น 1, GRAMMAR ม.ต�น 2

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยGRAMMAR ม.ต�น 1

เป�นการเร�ยนต�อยอดจาก Grammar1  ปูพ�้นฐานแกรมม�าที่สำคัญต�องใช�ใน ม.ต�นทั้งหมด ซึ่งเป�นฐานในการต�อยอดทักษะทุกด�านทางภาษาอังกฤษ เพราะ
ทุกทักษะต�องใช�ฐานแกรมมาร� และเนื่องจากเนื้อหาเยอะจ�งต�องเร�ยนแบ�งเป�น Grammar ม.ต�น 1, Grammar ม.ต�น 2 

3,600.-36 ชม.30 ชม. 3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยGRAMMAR ม.ต�น 2

สร�างทักษะการอ�านที่เก�งจับประเด็นได�ครบ อ�านได�เร็ว รู�เร�่อง โดยผ�านบนเร�ยนที่คัดสรร ให�น�องๆ สนุกตื่นเต�น และได�ศัพท�มหาศาลจากการอ�าน

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยREADING & VOCAB

สรุปแกรมมาร�ทั้งหมดที่ออกสอบเข�าเตร�ยมอ�ดมซึ่งยากมากๆ เกินระดับ ม.ต�นไปมาก และใช�ความรู�แกรมมาร�นี้มาฝ�กทำโจทย�ปราบเซียนได�แก� Error 
Cloze Test Paraphasing และอื่นๆอีกมากมาย ซึ้งถ�าไม�เร�ยนคอร�สนี้น�องๆอาจมีอาว�ธเต็มตัว (รู�แกรมมาร�เต็มสมอง) แต�ออกรบแล�วแพ� (ทำโจทย� ไม�ได�)

2,900.-18 ชม.15 ชม.ครูพลอยสรุป GRAMMAR เข�า ม.4

คอร�สตะลุยโจทย�ทุกรูปแบบเพ�่อสอบเข�าเตร�ยมอ�ดม ให�น�องๆทำเป�นทุกแนวไม�ว�าข�อสอบจะออกแบบไหน

4,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยตะลุยโจทย�เข�า เตร�ยมอ�ดมฯ

สรุปสุดท�าย ทบทวน ทั้งหมดทุกด�าน เพ�่อให�มั่นใจมากยิ�งข�้นก�อนเข�าสนามสอบ ครูพลอยย้ำว�าคอร�สนี้คือการทบทวนสรุปดังนั้นไม�ควรเร�ยนแค�คอร�สนี้
เพ�่อเข�าสอบ

1,500.-12 ชม.10 ชม.ครูพลอยโค�งสุดท�ายเข�า เตร�ยมอ�ดมฯ

วางแผนการเร�ยน

ภาษาอังกฤษ ม.ต�น
ปรับพ�้น ม.ต�น

READING & 
VOCAB

GRAMMAR 
ม.ต�น 1

GRAMMAR 
ม.ต�น 2

โค�งสุดท�ายเข�า 
เตร�ยมอ�ดมฯ

สรุป GRAMMAR
เข�า ม.4

ตะลุยโจทย�เข�า
เตร�ยมอ�ดมฯ



เนื้อหาเร�ยนทุกส�วนรอบด�านทั้ง Grammar Vocab , Conversation , Reading แบบพ�้นมากๆ เพ�่อให�น�องๆที่ไม�เก�งอังกฤษเลย เกิดความเข�าใจในหลาย
ด�านพร�อมกัน ให�น�องมีฐานไปต�อคอร�สต�อไป และมีความแก�งข�้นมากพอที่จะไม�รู�สึกเป�นรองคนอื่น

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอย

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

ปรับพ�้น ม.ปลาย

สรุป Grammar ทั้งหมด ที่ นร. ม.4 - ม.6 ต�องรู�เพ�่อใช�ในการเร�ยนที่ รร. และกวาดเกรด 4 มาทั้งหมด โดยการทำโจทย�แบบต�องคิดพลิกแพลง ซึ่งน�องๆจะ
ไม�เคยเห็นมาก�อน

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยGRAMMAR ม.ปลาย

หลักการทำข�อสอบ Error Identification ให�น�องๆ ตีโจทย�เป�น และแยกข�อผิดได� ข�อสอบแบ�งเป�นหมวดหมู� ง�ายต�อการว�เคราะห�)

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยเคล็ดลับข�อสอบ ERROR

หลักการดูคำศัพท�ตั้งแต� Root, Prefix, Idiom และ Phrasal Verb จ�งทำให�ถึงไม�เคยเห็นก็แปลได�

4,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยROOTS OF WORDS & IDIOMS

คอร�สฝ�กอ�านที่แข็งแรงและดีที่สุดเท�าที่น�องๆเคยเร�ยนมา เพราะเราใช�เทคนิคจากต�างประเทศซึ่งผ�านงานว�จัยมาแล�วว�าน�องๆจะอ�านได�เร็วมาก จับประเด็น
ตรง ซึ่งมีผลกับการทำงาน ของสมองให�เชื่อมโยงข�้นผ�านบทความที่ทันสมัยจากต�างประเทศซึ่งได�รับความนิยมสูงมาก และตรงกับวัยและเป�ดโลกทัศน�ใหม�ๆ
ให�น�อง

3,600.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยเทคนิคการอ�าน Reading ขั้นเทพ

คอร�สเร�ยนภาษาอังกฤษเพ�่อการเข�ยน "เข�ยนอย�างไรให� ได�คะแนนดี" เหมาะสำหรับนักเร�ยนม.ปลายที่กำลังจะเตร�ยมตัวสอบเข�ามหาว�ทยาลัย และคนทำงาน
ที่อยากให�การเข�ยนของตนเองเป�นมืออาชีพ ทั้งการนำเสนอผลงาน รายงานการประชุม การเข�ยนอีเมล ผู�เร�ยนจะสามารถเร�ยงลำดับความคิดออกมาได�
อย�างละเอียด ชัดเจน 

5,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยเทคนิคการเข�ยน WRITING ขั้นเทพ

วางแผนการเร�ยน

ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ปรับพ�้น
ม.ปลาย

เทคนิคการอ�าน
READING ขั้นเทพ

GRAMMAR
ม.ปลาย

เคล็ดลับข�อสอบ
ERROR

ROOTS OF 
WORDS & IDIOMS

เทคนิคการเข�ยน
WRITING ขั้นเทพ



น�องๆที่จะสอบ Admission ควรเร�ยนคอร�สนี้ เพราะข�อสอบทั้ง 9 ว�ชา GAT ออกเลยระดับ ม.ปลาย ไปมาก และโอกาสสอบติดเพ��มอีก 80% และรวบรวม
คลังข�อสอบมากถึง 1500 คำ

2,900.-18 ชม.15 ชม.ครูพลอย

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

VOCAB FOR ADMISSION

2,900.-18 ชม.15 ชม.ครูพลอยGRAMMAR FOR ADMISSION

คอร�สตะลุยโจทย�ตะลุยข�อสอบ GAT ที่รวบรวมจากแนวข�อสอบจร�ง คัดมาดีที่สุด เพ�่อให�สอดคล�องกับการออกข�อสอบ GAT ป�63 รวมทั้งหมด 4 ชุด เฉลย
อย�างละเอียด

4,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยตะลุยโจทย� GAT ENG

สรุปทบทวน ให�มั่นใจที่สุด ทุกเร�่อง ก�อนสอบ GAT

1,900.-14 ชม.12 ชม.ครูพลอยโค�งสุดท�าย GAT

คอร�สตะลุยโจทย�ตะลุยข�อสอบ 9 ว�ชาสามัญ ที่รวบรวมจากแนวข�อสอบจร�ง คัดมาดีที่สุด เพ�่อให�สอดคล�องกับการออกข�อสอบ 9 ว�ชาสามัญ ป�63 รวบรวม
ข�อสอบ 4 ชุด เฉลยอย�างละเอียด

4,500.-36 ชม.30 ชม.ครูพลอยตะลุยโจทย� 9 ว�ชาสามัญ

สรุปทบทวน ให�มั่นใจที่สุด ทุกเร�่อง ก�อนสอบ 9 ว�ชาสามัญ

1,900.-14 ชม.12 ชม.ครูพลอยโค�งสุดท�าย 9 ว�ชาสามัญ

เตร�ยมตัวก�อนสอบ

TCAS GAT ENG / 9 ว�ชาสามัญ
Vocab For 
Admission

Grammar For
Admission

ตะลุยโจทย�
GAT ENG

โค�งสุดท�าย
GAT

ตะลุยโจทย� 9
ว�ชาสามัญ

โค�งสุดท�าย 9
 ว�ชาสามัญ


