
ตารางอบรมความรู้เพิ่มเติมประจ�าปี 2562

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)

2. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง)

19, 26 ม.ค. 2562

19, 26 ม.ค. 2562

อ.มยุรา  ปุลวามะระ

อ.ศศิธร  ยากรณ์

7,704 บาท

7,704 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย (6 ชั่วโมง)  2 ก.พ. 2562 อ.มยุรา  ปุลวามะระ 3,852 บาท
2. การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง) 9 ก.พ. 2562 อ.มธุรส  เพ็ญศรี 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. การสอนค�าลงท้ายในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 2 มี.ค. 2562 อ.มธุรส  เพ็ญศรี 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. English Grammar in One Day (6 ชั่วโมง) 27 เม.ย. 2562 อ.วิชญะภัทร์  ภิรมย์ศานต์ 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)

2. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง)

4, 11 พ.ค. 2562

4, 11 พ.ค. 2562

อ.มยุรา  ปุลวามะระ  

อ.ศศิธร  ยากรณ์

7,704 บาท 

7,704 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง) 8 มิ.ย. 2562 อ.มธุรส  เพ็ญศรี 3,852 บาท
2. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 15 มิ.ย. 2562 อ.มยุรา  ปุลวามะระ 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. การท�าสื่อและวิธีสอนภาษาไทยส�าหรับเด็ก (6 ชั่วโมง) 13 ก.ค. 2562 อ.จุฑามาศ  บุปผา 3,852 บาท
2. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)                                

3. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง)

20, 27 ก.ค. 2562

20, 27 ก.ค. 2562

อ.มยุรา  ปุลวามะระ  

อ.ศศิธร  ยากรณ์

7,704 บาท 

7,704 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. ค�าและวิธีบอก ‘กาล’ ในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 3 ส.ค. 2562 อ.ศศิธร  ยากรณ์ 3,852 บาท
2. การท�าสื่อและวิธีสอนภาษาไทยส�าหรับเด็ก (6 ชั่วโมง) 14 ส.ค. 2562 อ.จุฑามาศ  บุปผา 3,852 บาท

3. การสอนค�าลงท้ายในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 24 ส.ค. 2562 อ.มธุรส  เพ็ญศรี 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 7 ก.ย. 2562       อ.มยุรา  ปุลวามะระ     3,852 บาท
2. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง) 28 ก.ย., 5 ต.ค. 2562 อ.มยุรา  ปุลวามะระ 7,704 บาท
3. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง) 28 ก.ย., 5 ต.ค. 2562 อ.ศศิธร  ยากรณ์ 7,704 บาท

ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม Sumaa Language and Culture Institute

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. ค�าและวิธีบอก ‘กาล’ ในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 30 พ.ย. 2562 อ.ศศิธร  ยากรณ์ 3,852 บาท

หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม
1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 14 ธ.ค. 2562 อ.มยุรา  ปุลวามะระ 3,852 บาท
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-2860129 หรือ email: sumaa48@gmail.com


