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English Gang’s Vision

English Gang’s Credibility
ความนาเช�อถือของ English Gang 

วิสัยทัศนของ English Gang

English Gang’s vision is to improve English and Thai language skills to create a more
interconnected world with better opportunities for all. We build custom made curriculum for
businesses and organisations across Thailand, hire only top quality native English and Thai
speaking teachers from the USA, Thailand, Canada, UK and SA, and have a strong focus on
customer support which is available 24 hours a day, 7 days a week in multiple languages.

As of September, 2020, we have a renewal rate of 93% meaning that the students and
businesses that work with us, stay with us. This is due in large part to our focus on achieving
tangible results, giving detailed reports, and implementing immediate changes based on
feedback from HR and training departments. Our core values and beliefs are strong,
yet we are highly adaptable when changing needs arise.

English Gang มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อที่จะสรางโอกาสในการติดตอสื่อสารกับทั่วโลก
สำหรับทุกคน เราออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบโจทยกับธุรกิจและองคกรในประเทศไทย เราคัดสรรครูผูสอนเจาของภาษา
ที่มีประสิทธิภาพจากสหรัฐอเมริกา  แคนาดา สหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต เรามีทีมงานผูเชี่ยวชาญดานการดูแล
ลูกคาที่สื่อสารไดหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง

ในเดือนกันยายน 2563 เรามีนักเรียนและองคกรที่ตองการใชบริการกับเราตอถึง 93% เพราะวาเรามุงเนนในผลลัพธ
ความสำเร็จที่ดีที่สุดขององคกร รายงานผลการเรียนและใหความสำคัญกับความคิดเห็นจากฝายทรัพยาบุคคลเพื่อ
ปรับปรุงบริการอยางรวดเร็ว เรามีคานิยมและความเชื่อขององคกรที่ชัดเจนแตเราก็ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว



Minor Hotels is an international hotel owner, operator and investor, currently with
a diverse  portfolio  of over 530 properties. English  Gang  has  been  providing
MINOR with online English training classes, with students studying twice per week
from the of�ce and home. MINOR Group is an amazing group of companies, and
we look forward to continuing our relationship with them for years to come.

Agoda provides travelers with easy access to a wide choice of luxury and budget
hotels, apartments, homes, and villas to suit all budgets and travel occasions.
We teach their staff in small group classes with 4 students per class on average.
This has really improved their communication skills, and we are proud to continue
providing our service to such a well run organization.

A boutique law �rm in the heart of Sukhumvit, Umpire Legal provides legal services
to Thais and non-Thais within the Kingdom of Thailand. As many of  their clients
require English speaking support, we have been teaching them in small group
classes on a regular basis. They have shown great improvement, and we appreciate
the boutique law �rm feel that they have.

Agoda ผูใหบริการสำรองหองพักออนไลนท่ีมีใหเลือกหลากหลาย ท้ังโรงแรม 5 ดาว โรงแรมราคาประหยัด
อพารทเมนท บานเด่ียว และวิลลา ท่ีสามารถตอบโจทยสำหรับทุกงบประมาณและทุกโอกาสในทุกเสนทาง
การเดินทางเราจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษออนไลนใหกับกลุมพนักงานประมาณ 4 คนตอกลุม เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษ

Umpire Legal ใหบริการดานกฎหมายกับคนไทยและชาวตางชาติในประเทศไทย เน่ืองจากลูกคาสวนใหญ
ของทาง Umpire Legal เปนชาวตางชาติจึงจำเปนตองใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เราจัดฝกอบรมภาษา
อังกฤษออนไลนใหกับกลุมพนักงานโดยเร่ิมตนจากพ้ืนฐาน ซ่ึงผูเรียนมีพัฒนาการของภาษาอังกฤษดีข้ึนหลัง
จากไดเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับ English Gang

Minor Hotels ดำเนินธุรกิจโรงแรม ท้ังในรูปแบบเปนเจาของ บริหารจัดการ และรวมลงทุน โดยมีโรงแรม
ในเครือทั้งสิ้นกวา  530  แหง English Gang จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษออนไลนใหกับทาง Minor  โดยมี
พนักงานเขาเรียนสัปดาหละ 2 วัน ทั้งจากออฟฟศและจากที่บาน

Who We Work with

And more...



       Give
Language Training

to Your Staff?

Why

Studies show that employers consistently place more value
on employees with greater English and local language �uency.
Communication between departments and international
businesses is crucial at all levels, and companies that improve
the communication skills of their employees have higher
retention rates.

The Cambridge and Quacquarelli Symonds (QS)
study also shows that the salary gap among employees
with good English skills and those without is more signi�cant
in countries where the English skills gap is more profound.
In Thailand, this gap is very wide for both English and Thai
language skills of Thais and non-Thais respectively.

มีการศึกษาพบวาองคกรจะใหความสำคัญกับพนักงานที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่นไดอยางคลองแคลว การสื่อสารระหวางแผนก
ในองคกรและการติดตอกับองคกรตางชาติเปนสิ่งสำคัญและองคกรที่มีการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับพนักงานจะมีอัตราการคงอยูของบุคลากรที่มี
แนวโนมสูง

The Cambridge and Quacquarelli Symonds (QS) ศึกษาและพบวามี
ความแตกตางอยางเห็นไดชัดในฐานเงินเดือนระวางของพนักงานที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษอยูในระดับดีและพนักงานท่ีไมมีทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึงในประเทศ
ไทยความแตกตางนี้คอนขางเดนชัดในทั้งทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ของคนไทยและคนตางชาติตามลำดับ



Passion For
Languages

เราคัดสรรทีมครูผูสอนออนไลนที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อใหมั่นใจวาทีม
ครูผูสอนมีคุณภาพและมากดวยประสบการณ ครูของเราทุกคนเปนครูเจาของ
ภาษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณสอนอยางนอย 3 ป

We accept just 6% of teacher applications that we receive
to ensure that we only have the best online teachers from
across the planet. They must have at least a bachelor's
degree and 3 years of teaching experience. They LOVE what
they do, and it really shows in every class.

เรามีระบบในการบันทึกคลาสเรียนทุกคลาสหลังเรียนจบเพ่ือชวยในการทบทวน
และในคลาสเรียนเรามีสื่อการสอนวีดิโอและแบบทดสอบแบบ Interactive
ที่ผูเรียนสามารถตอบคำถามไดในขณะเรียนเพื่อชวยใหเขาใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้นและเกิดความนาสนใจพรอมทั้งความสนุกในคลาสเรียน

With support working around the globe, we offer 24 hour
support, 7 days a week. A key reason why so many students
choose to renew with us is how responsive our support team is.

We offer comprehensive reports that include teacher feedback,
attendance reports, videos of every class, and goals to
accomplish. These reports make the lives of HR and training
departments much, much easier.

TEACHERS
ครูผูสอน

SYSTEM
ระบบการลงทะเบียนเรียน

Our booking and teacher selection system is easy to use.
You can book any time that is convenient for you, and you
can  choose any teacher that  you’d like.  We send out
noti�cations and reminders before every class, and follow up
after every class with feedback.

เรามีระบบการลงทะเบียนเรียนที่งายตอการใชงานในการจองคลาสเรียนและ
เลือกเรียนกับครูผูสอนท่ีตองการ ผูเรียนสามารถจองของคลาสเรียนไดตามเวลา
ที่สะดวกและสามารถเลือกครูผูสอนที่ตองการเรียนไดดวยตัวเอง เราจะสงการ
แจงเตือนใหผูเรียนกอนเรียนทุกคลาสและจะมีการติดตามหลังจากเรียนจบเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นจากผูเรียน

TECHNOLOGY

Our system gives recordings of every class to help with
memory. We also have videos and interactive quizzes which
help to make learning relevant, interesting and fun.

เทคโนโลยี

รายงานผลการเรียน

SUPPORT
การดูแลลูกคา

เรามีทีมงานผูเชี่ยวชาญที่พรอมดูแลลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงจากทั่วทุกมุมโลก
ซึ่งเปนหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูเรียนเลือกที่จะเรียนกับเราอยางตอเนื่อง

REPORTING

เรามีการจัดทำรายงานผลการเรียนที่รวบรวมคำแนะนำจากครูผูสอน รายงาน
การเขาเรียน วีดิโอทุกคลาสเรียนหลังเรียนจบและความสำเร็จในการเรียนของ
ผูเรียนใหกับฝายทรัพยากรบุคคล



1. CONSULTANCY

We work closely with your team to create
a program designed to accomplish your
organization's  goals.  We  constantly
review this program, making any needed
adjustments to ensure that we are doing
our best to accomplish these goals.

การใหคำปรึกษา

เราทำงานใกลชิดกับฝายทรัพยากรบุคคลเพื ่อ
ออกแบบหลักสูตรใหตรงกับความตองการขององคกร
เราชวยวิเคราะหและใหคำแนะนำในหลักสูตรรวม
กับทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อใหตรงเปาหมายสูความ
สำเร็จขององคกร

5. UP TO SPEED TRAINING

We will make sure your students can
access Zoom, our training videos, and
follow up work. We will also introduce
them to our support team who will make
sure they know how to navigate through 
our easy to use student portal. 

การเตรียมความพรอมของครูผูสอน

เราจะชวยแนะนำผูเรียนใหเขาใจวิธีการเขาใชงาน
ในระบบของ English Gang โดยเริ่มจากการตรวจ
สอบอุปกรณไอที แนะนำทีมผูเช่ียวชาญในการดูแล
ลูกคาและแนะนำเมนูตางๆ ในการเขาใชงานในระบบ

6. FEEDBACK REPORTS

Our comprehensive reports make life
easier for the HR and training departments
while giving  the  students  a  clear
understanding of how they have been
doing in terms of attendance, goal
success, and a future path forward to
pro�ciency.

รายงานผลการเรียน

เรามีรายงานผลการเรียนที่เปนสิ่งสำคัญในการชวย
ใหฝายทรัพยากรบุคคลทราบถึงพัฒนาการการเรียน
ของบุคลากร รวมไปถึงเขาใจพัฒนาการระหวางการ
เรียนรูของบุคลากร รายงานการเขาเรียน ผลสำเร็จ
และคำแนะนำในหลักสูตรตอไปอยางมีประสิทธิภาพ

7. STUDENT CERTIFICATES

As our program is fully accredited
by BOSTON ESL, all students who
complete our programs will receive
a certi�cate of completion with an
of�cial signature.

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรของ English Gang ไดรับการรับรอง
มาตรฐานจาก Boston ESL ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูเรียนทุกคนจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการ
สำเร็จการศึกษาหลังจากเรียนจบหลักสูตร

8. ADVISING

Based on students’ attendance, teacher
assessment, feedback reports and study
needs, we will meet with you to create
a future training plan for each student.

คำแนะนำหลังเรียนจบ

เราจะเขาพบฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อแนะนำและ
วางแผนหลักสูตรตอไป โดยรวบรวมขอมูลจากราย
งานการเขาเรียนของผูเรียน แบบประเมินจากครูผู
สอนและรายงานผลการเรียน

2. LEVEL TESTING

English Gang level testing is incredibly
important  when placing students  in
appropriate language learning groups
to ensure  they  bene�t  as much as
possible from lessons.

การวัดระดับภาษาอังกฤษ

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่สำคัญ
เปนอยางมากในการจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสม
ตามระดับภาษา เราจึงมีการจัดทดสอบวัดระดับเพ่ือ
ตองการม่ันใจวาผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การเรียน

4. STUDENT ORIENTATION

Before the course, we will work closely
with our teachers to get them on board
with your organization’s needs, company
culture, and goals. They will be briefed
about the students, giving them the best
path forward for success.

การปฐมนิเทศผูเรียน

กอนเริ่มเรียน เราจะทำงานใกลชิดกับทีมครูผูสอน
เพ่ือใหม่ันใจวาครูผูสอนเขาใจความตองการขององคกร
วัฒนธรรมขององคกรและเปาหมายขององคกร
รวมไปถึงขอมูลของผู เรียน เพื ่อใหการเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

3. COURSE PRESENTATION

We will then present our  plans  for
courses, teachers and timings to your
department to get your feedback.
Once we are con�dent that we are on
the right track, we will then move to
preparing  our  team  to  del iver
a customized English Gang program.

การแนะนำหลักสูตร

หลังจากท่ีมีการวัดระดับภาษาอังกฤษ เราจะเขาพบ
ฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อแนะนำแผนการเรียนรู
หลักสูตร ครูผู สอนและระยะเวลาเรียน เมื ่อได
หลักสูตรที่ตรงตามความตองการขององคกรและ
ตรงตามระดับภาษาของผูเรียน ทีมงาน English Gang
จะเตรียมหลักสูตรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การเรียน



Our Courses
and Levels

CUSTOMIZED
CURRICULUM FOR YOUR

BRAND/BUSINESS
หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

สำหรับองคกร

เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะหลากหลายหลักสูตร
ใหเหมาะและตรงกับความตองการสำหรับองคกร
ตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพาะเหลาน้ี
จะเปนหลักสูตรของทางองคกรที่จะสามารถนำไป
ใชกับผูเรียนกลุมอื่นๆ ในคอรสตอไปได

We have made many branded courses
for different organizations across the
world. The curriculum, once completed,
is yours to keep forever. Use it with future
trainings whenever you’d like!

PRESENTATION COURSE
การนำเสนอภาษาอังกฤษ

EVERYDAY ENGLISH
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ครูผูสอนของเราจะชวยเตรียมความพรอมใหกับ
ผูเรียนเพ่ือลดความกังวลเม่ือตองนำเสนอเปนภาษา
อังกฤษและชวยแนะนำประโยคท่ีใชในการนำเสนอ
อยางถูกตองเพื ่อที ่จะนำเสนอไดตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ

Giving presentations can be nerve
wracking, especially when it’s being
done in a foreign language.

Our trainers will guide the students on
how to properly form sentences using
powerful vocabulary to get the point
across clearly and effectively.

หลักสูตรนี ้เปนหนึ ่งหลักสูตรยอดนิยมของ
English Gang ที่จะไดเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ
ผานกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เชน การไปธนาคาร
การรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร การไปซ้ือของท่ี
หางและการเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ รวมไปถึง
ไดฝกบทสนทนาและคำศัพทใหมๆ ในหลักสูตรนี้

This is one of our more popular courses
which follows the English Gang characters
through their daily lives in speci�c situations
such as going to the bank, eating out at
restaurants, shopping in the mall, and
traveling abroad.

Beginner and intermediate students
will improve their conversation and
vocabulary skills with this course.



หลักสูตรนี้จะชวยพัฒนาระดับภาษาอังกฤษ รวมไปถึง
พัฒนาการเรียนรูคำศัพทและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับในท่ี
ทำงาน ผูเรียนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาผานสถานการณจำลองที ่เกี ่ยวของกับธุรกิจ
เชน การเจรจาตอรอง การนำเสนอและการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน

We will guide you to not only improve your
English level, but also to develop vocabulary,
skills, and knowledge relevant to the modern
workplace. Business English classes give
students the best opportunity to develop
their language skills through speci�c, business
-related scenarios such as negotiations,
presentations, and real life communication.

BUSINESS ENGLISH
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ACCENT TRAINING
การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ

การออกเสียงคำท่ีผสมอักษรเปนเร่ืองท่ียาก โดยเฉพาะ
คำที่มีตัว R, L, V เปนตน เราจึงมีหลักสูรรการฝกออก
เสียงที่มีทีมครูผูสอนที่ไดรับการอบรมมาโดยตรงเพื่อที่
จะชวยพัฒนาการออกเสียงพรอมดวยคลาสเรียนท่ีสนุก
และมีวิธีการสอนที่นาสนใจ

We know how dif�cult blending letters are,
especially those that use letters R, L, V, etc.
Our teachers are speci�cally trained to
improve accents, and can do it in a fun
and interesting way.

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบทางการเปนส่ิงท่ีสำคัญ
ในการทำงานในองคกร ในหลักสูตรจะมีการฝกเขียน
อีเมลตามสถานการณจำลองเพื่อสามารถเขาใจและ
ตอบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ

Professional emails are incredibly importan
in this day and age, so make sure that what
is being sent out puts your organization in
the best light. We do scenario training to
accomplish multiple goals when it comes
to email writing.

EMAIL WRITING GENERAL
SPEAKING/LISTENINGการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

การสนทนาและการฟงภาษาอังกฤษท่ัวไป

เรามีหลักสูตรมากกวา 400 บทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษ
ท่ัวไปท่ีเหมาะสำหรับผูเรียนต้ังแตระดับตนไปจนถึงระดับ
สูง บทเรียนเหลานี้มีแบบทดสอบที่เปนเกมเพื่อความ
สนุกสนานในการเรียนและวีดิโอประกอบการเรียนท่ีจะ
ชวยยกระดับการเรียนคลาสออนไลนสดกับครูผูสอนจา
ของภาษา

Depending on the students’ levels, we
have over 400 lessons in general English
that can be used for beginners to advanced
learners. These also include fun quiz
games and videos that help to enhance
the live online classes with native English
speaking teachers.

Beginner Intermediate Advanced

levels EnglishEnglish Gang Co.,Ltd.
(Head Office)

39/56 Kanchanaphisek Road, Dokmai,
Prawet, Bangkok 10250

support@englishgang.com
www.englishgang.com/corporate




