ภาษาอังกฤษ ครูฟ่ ู ปี 61
วิชาเรียน – ระดับชัน้ เรียน

เปิ ดจองแล้ววันนี้

www.positive-learning.in.th

รหัสคอร์ส

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันเริม่ -วันสิ้นส ุด

ค่าเรียน

WD6111

เสาร์

8.00-10.00 น.

10 พ.ย.61–19 ม.ค.62

9,500.00

VD6111

เสาร์

10.15-12.15 น.

10 พ.ย.61–19 ม.ค.62

6,500

GD6161

เสาร์

13.00-14.45 น.

10 พ.ย.61–19 ม.ค.62

6,500

BD6161

อาทิตย์

8.30-10.15 น.

11 พ.ย.61–20 ม.ค.62

6,500

ID6161

อาทิตย์

10.30-12.15 น.

11 พ.ย.61–20 ม.ค.62

6,500

ฟัง พูด อ่าน เขียน คําศัพท์ ไวยกรณ์ ปรับพื้น เรียน
ล่วงหน้า ฝึ กทําโจทย์ ติวเนือ้ หาที่ตอ้ งใช้สอบของเเต่ละ
โรงเรียน พร้อมประเมินหลังเรียนแต่ละครัง้

ED6112

อาทิตย์

13.00 -14.45 น.

14 ต.ค.-16 ธ.ค. 61

4,500

ภาษาอังกฤษม.ต้น โมด ูล 2 (ต่อจากโมดูล 1)
ภาษาอังกฤษม.ต้น ภาค EP / INTER /GIFTED
เพื่อการอ่าน Textbook ยากๆได้เร็วขึน้ เขียนตอบ
เป็ นภาษอังกฤษได้อย่างมีรปู แบบ พรีเซนต์งานอย่าง
มัน่ ใจ กล้าแสดงออก เพิ่มพูนความรูค้ รอบคลุม
ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน

ED6113

อาทิตย์

13.00 -14.45 น.

6 ม.ค.-10 มี.ค. 62

4,500

FD6111

อาทิตย์

15.00 -16.45 น.

11 พ.ย.61–20 ม.ค.62

6,500

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
CRASH COURSE - GRAMMARIAN
รูว้ ิธีพิชติ กฎไวยกรณ์ท ุกเรือ่ งอย่างง่ายดายในคราว
เดียว สามารถนํามาฝึ กพูดให้ได้ครบท ุกโครงสร้าง
เรียนล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 ปี นําความรูม้ าใช้สอบได้
ทุกพาร์ต รวมถึง writing การเขียนเรียงความสัน้ /ยาว
เรียนร่วมกันได้ ทุกระดับชัน้ !
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 !!!
ENGLISH THROUGH FICTIONS
คอร์สที่มงุ่ เน้นการเรียนรูผ้ า่ นจินตนาการ ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพูดและเขียน รูค้ วาม
หลากหลายของการใช้กลุม่ คํา ปลูกฝั งนิสยั รักการอ่าน
สร้างประโยคในแบบต่างๆอย่างมีสสี นั เข้าใจหลักการ
ใช้ทกุ ส่วนของภาษาผ่านจิตใต้สาํ นึก สามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษาระหว่างนักเขียน เพื่อสร้าง
Word Choice และ Style ให้กบั ตัวเองได้ในที่สดุ

ภาษาอังกฤษม.ต้น โมด ูล 1

สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสอบ เทียบวุฒิ ศึกษา
ต่อตปท ชิงทุน สอบพูดในรอบลึกๆ อ่าน Speech,
Story Telling / Debate ด้วย 1000 กว่าหัวข้อ!!
รายละเอี ยดคอร์ส สามารถสอบถามได้ท่ีเจ้าหน้าที่หรือเข้าชมในเวปไซต์ www.positive-learning.in.th , fb.me/positivetutorial
โรงเรียนกวดวิชา POSITIVE LEARNING ห้อง 204-206 อาคารสยามกิตติ์ ชัน้ 2 เลขที่ 448 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330,โทร 02-252-1801-2, 080-297-4747

LINEID: @positivelearning

