
Modulo is an industry-leading provider of 
corporate language training solutions. We put 
quality and customer service above all else, 

delivering services of superior standard. 
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WHO WE ARE
Our combination of highly qualified 
teachers and flexible programs allow us 
to give our students the best quality 
language instruction available. We 
always put the customer first.

โมดูโล่นำเสนอคอร์สเรียนที่ยืดหยุ่น รวมไปถึง
คุณครูที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนของ
เราได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงสุด เราให้ความ
สำคัญกับลูกค้าของเราเป็นอับดับแรกเสมอ

ABOUT MODULO WHAT WE DO
When choosing a provider for language training, it can be difficult to know 
where to start.

Everything at Modulo is geared 
towards making your experience 
not only educational, but also 
enjoyable.
We have experience teaching all 
ages, levels and objectives. No 
matter what your needs, we have 
something to suit you.

การเรียนที่โมดูโล่ ผู้เรียนทุกท่านไม่เพียง
แต่จะได้รับความรู้เท่านั้น แต่เรานำเสนอ
บทเรียนอย่างน่าสนใจและสนุกสนาน

เรามีประสบการณ์การสอนผู้เรียนทุกช่วง
อายุ ทุกระดับ และทุกๆวัตถุประสงค์ ไม่ว่า
คุณต้องการสิ่งใด เรามั่นใจว่าเรามีสิ่งนั้น
ให้คุณอย่างแน่นอน

97%
SATISFACTION

120+
EMPLOYEES

600+
CLIENTS

Modulo is a company built on quality of service. Everything we do is at 
industry-leading standards of excellence.

Modulo first opened its doors in 2013, and ever since has been Bang-
kok’s premiere provider of high-quality language education. Our reputa-
tion has lead us to be the fastest growing language school company in 
Bangkok. We’ve grown from a small yet dedicated team of five, to a 
company with over 120 full-time employees in 6 years, and now operate 
branches in four convenient downtown Bangkok locations.

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่เริ่มเปิดทำการในปีพ.ศ.2556 และเป็นโรงเรียนสอนภาษา
คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯนับจากนั้นมา โมดูโล่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราเริ่ม
ต้นจากโรงเรียนขนาดเล็ก มีทีมงานเพียง 5 ท่าน และเติบโตกระทั่งมีคุณครูและเจ้า
หน้าที่ในทีมมากถึง 80 ท่านในเวลาเพียง 5 ปี และขณะนี้โมดูโล่เปิดทำการเรียนการ
สอน 4 สาขา ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งจากรถไฟฟ้า BTS และ MRT
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THE MODULO SYSTEM

STEPS TO SUCCESS
When choosing a provider for language training, it can be difficult to know 
where to start. Following our five convenient steps to learning success.

UNDERSTANDING THE NEEDS
Every company is different. We understand individuality.
Just as we cater one-on-one lessons to individual students, we can also begin to 
understand who you are, what you need, and how you want it done.

ทุกๆองค์กรล้วนแตกต่างกัน เราเข้าใจทุกท่านเป็นอย่างดี เราจึงเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จัก 
ทำความเข้าใจถึงปัญหา และพูดคุยถึงสิ่งที่คุณต้องการ รวมไปถึงเป้าหมายในการเรียนครั้งนี้

UNDERSTANDING THE STUDENTS
When we understand exactly what you need, we can begin to assess the 
employees attending the course. We are experts in understanding individuals: 
their grammar, fluency, vocabulary, comprehension etc.

เมื่อทราบถึงความต้องการและเป้าหมายในการเรียนของคุณแล้ว เรามีการวัดระดับภาษาของผู้
เรียนเพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจทางภาษาและทักษะต่างๆของผู้เรียน

UNDERSTANDING THE COURSE
Our academic team will begin working on the ideal course, specifically tailored to 
meet your expectations. Whatever we mutually decide on, you’re certain to be 
happy with the content as adaptation is the hallmark of Modulo quality control.

หลังจากนั้นทีมวิชาการของโมดูโล่จะร่วมออกแบบคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของ
คุณ เรายินดีปรับแต่งคอร์สเรียนเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด

The Modulo System has been 
developed using thousands of hours 
of research and experience, on top 
of tens of thousands of hours of 
teaching and training.
We know that each organization is 
different, and has different objec-
tives, wants and needs. We work 
closely with the client from the first 
consultation until final evaluation to 
ensure what is being delivered 
matches what is wanted.

We maintain an open line of com-
munication with all our clients, and 
encourage regular feedback; we 
aren’t satisfied until all learners 
reach their objectives. 

ระบบการเรียนการสอนของโมดูโล่นั้น
พัฒนามาจากการวิจัยและออกแบบอย่าง
พิถีพิถัน นอกจากนี้เรายังมีการจัดเทรนนิ่ง
อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่สูงสุด
เราเข้าใจดีว่าทุกองค์กรต่างมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งนั่นเป็น
สาเหตุที่เราพร้อมดูแลและให้คำแนะนำทุก
องค์กรอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นจากการพูดคุย
ปรึกษาถึงสิ่งที่คุณต้องการ ไปจนถึงการ
ประเมินผลตลอดการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า
คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการและได้เรียนรู้
อย่างเต็มที่

เรามีการพูดคุย ติดตามผลการเรียนและ
ความพึงพอใจของผู้เรียนตลอดทั้งคอร์ส
เรียน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามี
ประสบการณ์การเรียนที่ดี และพัฒนาไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

Modulo offers its training partners a simple yet effective system that 
allows them to maximize their investment.

UNDERSTANDING THE EXPERIENCE
Our professional, experienced and knowledgeable teachers can turn any
information into an engaging lesson. Instructors communicate regularly between 
themselves, and with both the client and the students to ensure satisfaction.

คุณครูของเราสามารถทำให้บรรยากาศการเรียนน่าสนใจได้เสมอ ทีมคุณครูมีการพูดคุยและ
ปรึกษากันในทีม และพูดคุยกับนักเรียนทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านพึงพอใจกับคอร์สเรียนนั้น

UNDERSTANDING THE PROGRESS
An important benefit of independent practice is that teachers will also be able to 
gauge each student’s progress throughout the course, and our regular reports 
reflect this from start to finish.

ประโยชน์ของการเรียนแบบส่วนตัวคือ ผู้สอนสามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละท่านได้
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคอร์ส เรายังมีการทำรายงานพัฒนาการของผู้เรียนเป็นประจำอีกด้วย



GENERAL BUSINESS
COURSES

INDUSTRY-SPECIFIC
COURSES

JOB-SPECIFIC
COURSES

SKILL-SPECIFIC
COURSES

WHAT YOU WANT
WHAT YOU NEED
We are experts at finding the perfect course to reach the needs and 
wants of learners and organisations alike. Be it a general business 
course, language for a specific industry, or a short course developing 
soft skills, Modulo Corporate has what you need.
โมดูโล่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการจัดหาคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
เรียนและองค์กร เรานำเสนอคอร์สเรียนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั่วไปใน
องค์กร การเจาะจงลักษณะงานเป็นพิเศษ หรือคอร์สเรียนระยะสั้นเพื่อนเน้นพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน

Courses focused on the 
language needed to 

work effectively in an 
international office.

คอร์สเน้นทักษะภาษา เพื่อนำ
ไปใช้ในองค์กรนานาชาติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

Learn the language 
required to excel within 

a specific industry or 
business.

คอร์สเน้นทักษะเฉพาะด้าน
เจาะจงเนื้อหาเกี่ยวกับบริษัท

ของคุณโดยตรง

Language courses 
specifically developed 

for individuals of a given 
profession.

คอร์สพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อ
ตัวบุคคล เจาะจงรูปแบบงาน

และตำแหน่งโดยตรง

Full courses or work-
shops designed to 
improve learners’ 

soft-skill competencies.

คอร์สเต็มหลักสูตรหรือฝึก
อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านสังคม



OUR TEACHERS
All our instructors are fully qualified as 
mandated by the Ministry of Education.
They possess either masters in
education and/or language teaching 
qualifications from around the world.

Modulo invests heavily in instructors’ 
training and continued professional 
development, to reach the highest
standards in the industry. Our clients 
should rest assured that when working 
with a Modulo teacher, they are working 
with a professional, completely dedicated 
to giving their students the best learning 
experience possible.

คุณครูผู้สอนของเราทุกท่านมีคุณภาพและได้รับ
การดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทุกท่านล้วนมี
ประสบการณ์ด้านการสอน หลายท่านจบการ
ศึกษาโดยตรงในด้านการศึกษา และทุกท่านมีใบรับ
รองการสอนจากทั่วโลก

เราให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาทีม
คุณครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณครูทุกท่านมี
มาตรฐานและคุณภาพการสอนที่ดีตามแบบฉบับ
ของโมดูโล่ ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่าคุณครูของ
เราทุกท่านมีความทุ่มเท มีความเชี่ยวชาญ และมี
ความตั้งใจนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนของเราทุก
ท่านอย่างแน่นอน

ENGLISH TEACHERS

CHINESE TEACHERS

FRENCH TEACHERS

THAI TEACHERS

JAPANESE TEACHERS

All Modulo English teachers are native speakers from the United 
States of American, the United Kingdom, Canada, Ireland, Australia or 
New Zealand. They are university graduates with teaching certificates.
คุณครูภาษาอังกฤษของเราทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มาจากสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ แคนาดา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทุกท่านล้วนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีใบรับรองการสอนที่ถูกต้อง

All Modulo Chinese teachers are native speakers from mainland 
China. They are university graduates and hold teaching certificates. 
Additionally, they are able to effectively communicate in English.
คุณครูภาษาจีนของเราทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทุก
ท่านล้วนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีใบรับรองการสอนที่ถูก
ต้อง ยิ่งไปกว่านั้น ทุกท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

All Modulo French teachers are native speakers from France.
They are university graduates and hold teaching certificates. Addition-
ally, they are able to effectively communicate in English.
คุณครูภาษาฝรั่งเศสของเราทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มาจากประเทศฝรั่งเศส ทุก
ท่านล้วนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีใบรับรองการสอนที่ถูก
ต้อง ยิ่งไปกว่านั้น ทุกท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

All Modulo Thai teachers are native speakers from Thailand.
They are university graduates and hold teaching certificates. Addition-
ally, they are able to effectively communicate in English.
คุณครูภาษาไทยของเราทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มาจากประเทศไทย ทุกท่านล้วน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีใบรับรองการสอนที่ถูกต้อง ยิ่งไป
กว่านั้น ทุกท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

All Modulo Japanese teachers are native speakers from Japan.
They are university graduates and hold teaching certificates. Addition-
ally, they are able to effectively communicate in English.
คุณครูภาษาญี่ปุ่นของเราทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ทุกท่าน
ล้วนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีใบรับรองการสอนที่ถูกต้อง
ยิ่งไปกว่านั้น ทุกท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี



OUR PARTNERS
Modulo corporate has worked with thousands of individuals, and hundreds 
of organizations. Here is just a small sample of some of our partners.

TESTIMONIALS
Don’t just take our word for it. Hear what some of our corporate 
clients have to say about learning with Modulo. 

และนี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าหลากหลายองค์กรของเรา ที่มีต่อ
การเรียนการสอนของโมดูโล่

PRAPAT (PATRICK)
SIANGJAN
General Manager
Burger King

“All teachers are enthusiastic and willing to 
help improve my language abilities, both 
inside and outside the classroom.”

BENJAMIN
RANCK
Chief Technical Officer
Jetabroad

“Working closely and regularly with 
Modulo teachers ensures maximum 
progress and return on investment.”

JIDAPA
KUMPONKANJANA
Manager
Mitsui & Co.

“คุณครูมีเทคนิคการสอนและการอธิบายที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง โมดูโล่
ทำให้การเรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ”



IMPORTANT CONSIDERATIONS
We are sure you have many questions. Allow us to answer them for 
you.

There are many factors that go 
into making a decision on your 
language training provider. We 
have summarised some of the 
most important factors in 
making a decision, but nothing 
is better than speaking face to 
face with an industry expert.
We would be happy to meet 
you in person and answer all 
questions you may have.

Modulo offers flexible scheduling to 
make life easier for you. We will work 
hard to find the perfect schedule to 

match your needs.

SCHEDULING

Would you prefer to study at one of 
our schools, your office, or perhaps 

distance learning via video is right for 
you? Modulo has multiple solutions.

LOCATION

Private courses offer the most 
efficient learning environment, but we 
understand it can be more cost-effec-

tive to have a medium-sized group.

CLASS SIZE

We generally recommend classes to 
last for around two hours, with 

students study twice a week. This 
offers the best balance.

DURATION

Keeping learners motivated is of key 
concern for organisations. A combi-
nation of interactive lessons and lots 

of laughs ensures students enjoy 
learning.

MOTIVATION

โมดูโล่นำเสนอตารางเรียนแบบยืดหยุ่นเพื่อ
ช่วยให้การจัดตารางของคุณสะดวกมากขึ่น 
เราจะช่วยจัดตารางให้ตรงกับวันและเวลาที่คุณ

สะดวกให้มากที่สุด

SCHEDULING

ไม่ว่าคุณจะสะดวกเรียนที่โรงเรียนของเรา
สะดวกเรียนที่บริษัทของคุณ หรือสะดวก
เรียนผ่านระบบออนไลน์ โมดูโล่สามารถ

ตอบโจทย์เหล่านั้นได้

LOCATION

การเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการ
เรียนแบบตัวต่อตัว แต่เราเข้าใจดีว่าการจัดชั้น
เรียนเป็นกลุ่มจะช่วยให้การบริหารค่าใช้จ่าย

มีความคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด

CLASS SIZE

ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเรียนที่เหมาะ
สมที่สุด จะอยู่ที่ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยเรียน

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

DURATION

เรามุ่งมั่นสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนโดยการ
ทำให้ชั้นเรียนมีการโต้ตอบและเสียงหัวเราะ
อยู่เสมอ เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผู้เรียนนั้น

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

MOTIVATION

โมดูโล่เข้าใจดีว่า การตัดสินใจเลือก
สถาบันหรือโรงเรียนสักแห่งนั้น จะ
ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน
เราจึงได้รวบรวมปัจจัยสำคัญบางส่วน
เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจ แต่สิ่งใด
เล่าจะดีไปกว่าการได้พบและพูดคุยกัน
โดยตรง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะได้พบคุณเพื่อพูดคุยและตอบทุก
คำถาม



CORPORATE DOCUMENTS
When working with us, you’ll receive regular communication and 
updates.

On top of regular student reports to keep you informed about progress 
made, we ask you for feedback on our courses so as to adapt to the 
changing needs of modern businesses; certificate are also appreciated!

นอกเหนือจากรายงานพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว เรายังมีการสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีต่อคอร์สเรียนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อทางเราจะนำมาปรับคอร์สเรียน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เรายังสามารถมอบเกียรติบัติให้ได้หากคุณต้องการ!



Director of Operations

Pornpun (Golf)
Academic Director

Mike
CEO

Julien
General Manager

Edward
Assistant DO

Ninnate (Nan)
Branch Manager

Montita (Pop)

Our corporate team is made up of experi-
enced experts in training and education. 
They have years of experience working 
with the largest organisations in Thailand, 
and around the world.
The corporate team is here to guarantee 
your learning experience is effective and 
efficient.

ทีมงานดูแลคอร์สอบรมสำหรับองค์กรของเรานั้น
ล้วนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการ
ศึกษาและการฝึกอบรมในองค์ใหญ่ๆมากมายทั้งใน
ประเทศไทย และทั่วโลก
เรากล้ายืนยันว่าการเรียนของคุณจะได้รับทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมอย่าง
แน่นอน

Golf has been working with 
language schools for over a 
decade, and has grown up in 
the education industry. She 

has expertise in detailed 
consultations, and offering 

language solutions.

Mike has been working in 
education since 2005, and 

attained a master’s degree in 
education as class president. 

He is keen on maintaining 
clear communication, and 

total customer satisfaction.

Julien established Modulo in 
2013 with a small yet 

dedicated team of education 
experts. He now overseas an 
organization of more than 80 
employees, and thousands of 

students.

Edward believes that detailed 
and thorough analysis of the 

needs and wants of a 
company will lead to the 

most effective and rewarding 
training program; a goal 

Modulo Corporate delivers.

Nan is a consummate 
professional, with passion 
and expertise in customer 
service. She has managed 

teams for over ten years, and 
understands that the 

customer comes first. 

Pop is a rising star in the 
Modulo team, and has 

shown exceptional initiative 
and proactivity. She identifies 

problems before they are 
actualized, ensuring the best 

learning experience.

OUR CORPORATE TEAM



WHERE YOU NEED US
Modulo’s elite instructors can deliver quality language training at all 
of our convenient branches, or your office.
Modulo has four strategically located schools, allowing us to easily 
cover all parts of the Bangkok CBD. We are happy to teach students 
in their office, or welcome them at one of our comfortable, 
well-equipped branches.

ขณะนี้ โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่เปิดการเรียนการสอน 4 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน
ธุรกิจใจกลางเมือง เรายินดีจัดคอร์สอบรมที่บริษัทของคุณ และยินดีให้คุณเข้ามา
เยี่ยมชมรวมถึงจัดคอร์สเรียนที่โรงเรียนของเราทั้ง 4 สาขา

corporate@modulo.school
090-932-2170

01
MODULO CORPORATE

paragon@modulo.school
02-129-4998

02
MODULO SIAM PARAGON

world@modulo.school
02-252-7282

03
MODULO CENTRAL WORLD

rama9@modulo.school
02-160-3443

04
MODULO CENTRAL PLAZA RAMA IX

icon@modulo.school
02-002-2271

05
MODULO ICON SIAM

CONVENIENT LOCATIONS
No matter if our clients would prefer to work on their communication 
skills at one of our four conveniently located centers, or directly at their 
office, they are guaranteed the same Modulo quality.

ไม่ว่าคุณต้องการคอร์สเรียนอบรมนอกสถานที่ หรือคอร์สอบรมภายในโรงเรียนของ
เรา โมดูโล่ยืนยันได้ว่าผู้เรียนทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และคุณภาพการเรียนการ
สอนที่ดีเยี่ยมอย่างเท่าเทียมกัน



CONTACTING US
No matter what information you need, our advisors are happy to assist you.

Getting in touch with us is easy. Either give us a call, send us an email or 
contact us via social media. We’ll answer your message within 24 hours.

คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือติดต่อผ่าน Social Media 
ต่างๆ โมดูโล่ยินดีตอบกลับคุณอย่างรวดเร็วที่สุด

corporate.modulolearning.com
WEBSITE

linkedin.com/company/modulo-language-school
LINKEDIN

facebook.com/modulo.school
FACEBOOK

PORNPUN (GOLF)
DUSANEETHAM
Director of Operations

PHONE
090-932-2170
EMAIL
pornpun@modulo.school

MICHAEL
DALKE, M.Ed
Academic Director 

PHONE
090-932-2170
EMAIL
michael.d@modulo.school

EDWARD
ASHMAN
Assistant General Manager

PHONE
092-627-7872
EMAIL
edward.a@modulo.school
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