
 
 

 

English for Sales 
ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ 

 

จุดประสงคหลักสูตร 
 - สรางความมั่นใจในการพูด การออกเสียง ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแลวสนุก 
 - มีความกลาในการใชภาษาอังกฤษ และกลาเดินเขาไปหาชาวตางชาติ เพื่อการสื่อสารไดอยางมั่นใจ 
 - เรียนรู คําและประโยคที่ใชในการสนทนาเก่ียวกับการขายในสถานการณตาง ๆ  

- สามารถขจัดขอโตแยงเปนภาษาอังกฤษกับลูกคาตางชาติไดอยางถูกตองและมั่นใจ 
- สามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับสินคาและ brand ขององคกร 
- สามารถปดการขายดวยความสําเร็จ และเพิ่มโอกาสใหกับธุรกิจในคร้ังตอไปไดงายข้ึน 

 
จุดประสงคการเรียนในแตละเนื้อหา 

1. มีความมั่นใจ กลาที่จะออกเสียง และตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดในทุกสถานการณ-จําลอง
สถานการณตาง ๆ ที่ตองเจอบอย ๆ และหาวิธีจัดการกับสถานการณน้ันๆ  

2. สามารถกลาวทักทายพรอมแนะนําตัวเองและเพื่อนรวมงาน แผนก องคกร ประวัติความเปนมา 
ความสนใจสวนตัว อธิบายสถานการณที่เกิดข้ึน เสนอนัดหมาย 

3. เรียนรูคําที่ควรใชและควรหลีกเล่ียงในการขาย 
4. การพูดเพื่อขจัดขอโตแยงจากลูกคาในกรณีตาง ๆ   
5. เทคนิคการปดการขาย พรอมตัวอยาง  
6. วิธีพูดอยางไรเมื่อลูกคาปฏิเสธไมซ้ือเรา 
7. วิเคราะหหาจุดออนการใชภาษาอังกฤษในการขายเพื่อปรับปรุงแกไข เพื่อเปนสุดยอดนักขายในฝน 
8. ประโยคเด็ดที่ใชรับมือลูกคาแกลงโกหก เพื่อหนีการเจรจาในการขาย 
9. พิเศษ กิจกรรม work shop เพื่อทําการนําเสนอการขาย การวางแผนรับมือลูกคาสารพัดแบบ และ

พบวิธีการปดการขายในแบบตางๆ ที่นําไปใชไดจริง 
  
วิทยากรในการฝกอบรม  อาจารยอาทิตยา  พรพนารัตน   
   ทํางานในบริษัทตางชาติมาเกือบ 15 ป ในตําแหนง ผูชวยผูบริหารที่ลวนเปนชาวตางชาติ คลุกคลกีับชาวตางชาติ ทั้ง 
ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ทําใหเขาใจวัฒนธรรมขององคกรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและสําเนียงการพูดที่
แตกตางกัน  
  อีกทั้งยังทํางานดานการสอนแบบติวเตอร/ที่ปรึกษาดานภาษา สวนบุคคลใหกับผูบริหารคนไทย จากหลาย องคกรมา
หลายป ทําใหเขาใจถึงปญหาของงานเขียนที่เขียนโดยคนไทยเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนผูสอนพิเศษแกรมมารแบบเขมขนเพื่อ
ใชสอบเขาสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหแกผูสนใจ อีกดวย 
 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก  หลักสูตร 



กําหนดการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บุคคลทั่วไป 3, 900+  273= 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  11 พ.ค.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ       - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได  200% 
                     - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา  ,แฟกา-อาหารกลางวัน, นํ้าชา  
 
…………………………….. 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

หลักสูตร    Course English for Sales : ภาษาอังกฤษเพ่ือนักขายมืออาชีพ 
กําหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซอย 26 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา  +vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 - 117 = 4,056 
สมาชิก,โอนเงินกอน 11 พ.ค.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั  เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี   364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา ………/………/……… 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ  2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283  
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


