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วิชาเรียน – ระดับชัน้ เรียน

WRITING
คอร์สพัฒนาทักษะการเขียน เรียบเรียง บริหาร
ความคิด ตัง้ แต่ Sentences - Paragraphs - Essays
เพื่อสอบวัดระดับทัว่ ไป/ สอบเข้า/โรงเรียนประถม –
ม.ต้น/ปลาย หลักสูตรปกติ – นานาชาติ/Gifted
READING & VOCAB
เรียนรูว้ ิธีการจดจําคําศัพท์รปู แบบใหม่ พัฒนา
ทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น
สําคัญ พร้อมเกมส์และกิจกรรมที่เอื้อต่อการนํา
คําศัพท์มาใช้จริงได้ สอบเข้าม.1, ม.4 ภาคปกติ/ EP
จนถึงปูพื้นฐาน และเพิ่มเกรด
GRAMMARIAN และ ติวเข้าเตรียมอ ุดม (ม.1-3)
รูว้ ิธีพิชติ กฎไวยกรณ์ท ุกเรือ่ งอย่างง่ายดายในคราว
เดียว สามารถนํามาฝึ กพูดให้ได้ครบท ุกโครงสร้าง
เรียนล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 ปี นําความรูม้ าใช้สอบได้
ทุกพาร์ต รวมถึง writing ติวเข้มเจาะลึกแนวข้อสอบ
ERROR, CLOZE, IDIOMS และ READING!
ENGLISH THROUGH FICTIONS (ป. 5 - ม.6)
คอร์สที่มงุ่ เน้นการเรียนรูผ้ า่ นจินตนาการ ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพูดและเขียน รูค้ วาม
หลากหลายของการใช้กลุม่ คํา ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน
สร้างประโยคในแบบต่างๆอย่างมีสสี นั เข้าใจหลักการ
ใช้ทกุ ส่วนของภาษาผ่านจิตใต้สาํ นึก สามารถสร้าง
Word Choice และ Style ให้กบั ตัวเองได้ในที่สดุ
BACK TO SQUARE 1
• ปรับพื้น ทุกเรื่อง ตัง้ แต่ คําศัพท์ไต่ระดับจาก A1
• ตัง้ ต้นการอ่านแบบ Comprehensive Reading
• ฝึ กเขียนตัง้ แต่ Simple Sentence
• ฟังประโยคความยาวเพียง 1 วินาที ที่มโี ครงสร้างที่
แตกต่างเกินกว่า 1000 ประโยค 1000 รูปแบบ
• หรือจะเป็ นไวยกรณ์ขนั้ Basic Basic !!!

ภาษาอังกฤษม.ต้น โมด ูล 2 (เรียนได้แม้ไม่ผา่ น
โมดูล 1) ปรับพื้นใหม่ ฟั งพูดอ่านเขียน ศัพท์และ
ไวยกรณ์ เรียนล่วงหน้า ยํา้ ซํา้ ทวน ฝึ กฝนการทํา
โจทย์ เตรียมความพร้อมสอบเข้าได้ทกุ สนามสอบ
ด้วยแบบฝึ กที่หลากหลาย พร้อมติวก่อนสอบ
กลางภาค และปลายภาค ให้ได้เกรด 4 ทุกเทอม
ภาษาอังกฤษม.ต้น ภาค EP / INTER /GIFTED
เพื่อการอ่าน Textbook ยากๆได้เร็วขึน้ เขียนตอบ
เป็ นภาษอังกฤษได้อย่างมีรปู แบบ พรีเซนต์งานอย่าง
มัน่ ใจ กล้าแสดงออก เพิ่มพูนความรูค้ รอบคลุม
ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน

รหัสคอร์ส

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันเริม่ -วันสิ้นส ุด

ค่าเรียน

WT6211

เสาร์

8.00-10.00 น.

26 ม.ค.62–30 มี.ค.62

9,500.00

VT6211

เสาร์

10.15-12.00 น.

26 ม.ค.62–30 มี.ค.62

6,500

GT6211

เสาร์

12.30-14.15 น.

26 ม.ค.62–30 มี.ค.62

6,500

FT6211

อาทิตย์

8.15-10.00 น.

27 ม.ค.62–31 มี.ค.62

6,500

BT6211

อาทิตย์

10.15-12.00 น.

27 ม.ค.62–31 มี.ค.62

6,500

ET6211

อาทิตย์

12.30 -14.15 น.

27 ม.ค.62–31 มี.ค.62

4,500

IT6211

อาทิตย์

14.15 -16.00 น.

27 ม.ค.62–31 มี.ค.62

8,000

สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสอบ เทียบวุฒิ ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ชิงทุน สอบพูดในรอบลึกๆ อ่าน Speech,
Story Telling / Debate ด้วย 1000 กว่าหัวข้อ!!
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