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เปิ ดจอง 23 ส.ค.61

สอนสด
วิชาเรียน – ระดับชัน้ เรียน

รหัสคอร์ส

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันเริม่ -วันสิ้นส ุด

ค่าเรียน

ภาษาอังกฤษม.ต้น (คร ูฟู่) โมด ูล 1

ED6112

อาทิตย์

13.00 -14.45 น.

14 ต.ค.-16 ธ.ค. 61

4,500

ภาษาอังกฤษม.ต้น (คร ูฟู่) โมด ูล 2

ED6113

อาทิตย์

13.00 -14.45 น.

6 ม.ค.-10 มี.ค. 62

4,500

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

Writing (คร ูฟู่)
คอร์สพัฒนาทักษะการเขียน เรียบเรียง บริหาร
ความคิด ตัง้ แต่ Sentences - Paragraphs - Essays
เพื่อสอบวัดระดับทัว่ ไป/ สอบเข้า/โรงเรียนประถม
– ม.ต้น/ปลาย หลักสูตรปกติ – นานาชาติ/gifted
Reading & Vocab (คร ูฟู่)
พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึ กฝนการคิดวิเคราะห์
ตีความ จับประเด็นสําคัญ ทําโจทย์จากบทความ
สัน้ /ยาว เรียนรูว้ ิธีการจดจําคําศัพท์รปู แบบใหม่
เเลกเปลีย่ นเเละเเสดงความคิดเห็น มีเกมส์เเละ
กิจกรรมที่เอื้อต่อการนําคําศัพท์มาใช้จริงได้
สามารถต่อยอดทําข้อสอบข้อเขียน สัมภาษณ์,

sentence completion, cloze, error, meaning
recognition ในทุกสนามสอบ สามารถเรียนได้ ตัง้
เเต่เตรียมตัวสอบเข้าม.1, ม.4 ภาคปกติ/ EP
จนถึงปูพื้นฐาน หรือเพิ่มเกรดวิชาอังกฤษอ่านเขียน

รายละเอียดคอร์สม.ต้นในแต่ละโมด ูล ซึ่งใน 1 ปี จะแบ่งเป็น 4 โมด ูล

รวมเนือ้ หาไวยกรณ์ทกุ เรื่อง ปรับพื้นฐาน เสริมคําศัพท์ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ เพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ ติวเนือ้ หาที่ตอ้ งใช้สอบในเเต่ละโรงเรียน
ฝึ กฝนการฟั ง เรียนสนทนาสถานการณ์ที่จาํ เป็ น ฝึ กทําโจทย์ดว้ ยเเบบฝึ กที่หลากหลาย (cloze, error) ตลอดจนทําข้อสอบจําลองก่อนสอบจริง!
โมด ูล 1 :
1 ส่วนของคําพูด (นามนับได้ นับไม่ได้ , เอกพจน์ พหูพจน์), สรรพนาม,
กริยาที่มกี รรมเเละไม่ตอ้ งมีกรรม, กริยาช่วย (can, must, will, should),
คุณศัพท์ (ขัน้ กว่า ขัน้ สุด), คําวิเศษณ์ (ตําแหน่ง/หน้าที่/ชนิดของ
adverb), บุพบท (เวลา สถานที่ ตําเเหน่ง), สันธาน (yet, so, because (of),
moreover, although...)
2 โครงสร้างประโยค อนุประโยค : If-clause, Relative clause, Reported
speech
3 ไวยกรณ์ 12 Tenses, Passive voice
4 Article (a, an, the, zero article), determiners (either, none of, most of,
all of,…)
5 คําศัพท์ในหมวดหมูต่ า่ งๆ (เช่น สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม )
6 synonym, antonym (คําที่มคี วามหมายเหมือน/ตรงข้าม)
มี pre-test, post-test เเละ quiz สัน้

โมด ูล 2 :
1. Subject+Verb agreement (การใช้คาํ กริยาให้ถกู ต้องสอดคล้องกับ
ประธาน)
2 กริยา (gerund, infinitive with/without to) กริยาเเท้ เเละ non-finite
3 ส่วนของคําพูด (ต่อ) : การเรียงลําดับคําคุณศัพท์ (adjective order),
สันธาน เช่น however, despite, as if, as, ..., กริยาช่วย (could do VS could
have done; can't have done VS must have done...)
4 ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน (simple, compound, complex)
5 ไวยกรณ์ (เพิ่มเติมเเละทบทวน) + ตลุยโจทย์
6 สํานวน (idiom) เเละ กริยาวลี (phrasal verb) เช่น run into, come across,
tell off,...
7. Word building เช่น avoid, avoidable, unavoidable, avoidance,... รวมถึง
รากศัพท์ root, prefix, suffix
8 ขยายคําศัพท์ในหมวดหมูต่ า่ งๆ (สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม )
9. Collocation (คําที่มกั ใช้ร่วมกัน) และการอ่านจับใจความ

รายละเอี ยดคอร์ส สามารถสอบถามได้ท่ีเจ้าหน้าที่หรือเข้าชมในเวปไซต์ www.positive-learning.in.th , fb.me/positivetutorial
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