เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์
ประจาปีการศึกษา 2561
ยืน่ ใบสมัครได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป
สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 ฝึกทักษะการฟัง
 ฝึกการสนทนาทั่วไป

 ทาความเข้าใจหลักไวยากรณ์

ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดืม่

 ฝึกฝนการเขียนบทความ

1 ภาคเรียน

จ่าย 4,000 บาท

ตลอดปีการศึกษา จ่ายแค่ 7,000 บาท

โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์
(โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความตระหนักถึงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรีย น จึ งได้จั ดให้ มีการเรียนเสริมวิช าภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม นักเรียนด้าน
ภาษาอั งกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขีย น) ให้ มี ความช านาญในการใช้ ภ าษาอังกฤษ และใช้เวลาว่า งให้ เ กิดเป็ น
ประโยชน์มากขึ้น จึงได้จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชาที่เปิดสอน
Level
Beginners
(P.4-6)

Subjects
1.Listening/Speaking
2.Basic Reading/Grammar
1. Listening/Speaking

Level 1 (A1)
P6 , M.1 , M.2

2. Reading/Writing
1. Listening/Speaking

Level 2 (A2)
M.1 , M.2

2. Reading/writing
1. Basic English for Speech

Level 3 (B1)
M.2 , M. 3

2. Basic English for creative
writing/Essay

Detail
Easy listening and speaking in different situations, etc.
Tenses, preposition, a/an/the, nouns, pronouns, adj., adv.
Greeting, and farewell, time, telephone call, weather, order a meal,
Doctor’s office, supermarket, transport, etc.
Fact and opinion, synonym/antonym, syllables, subjects and predicates,
sentence writing, tenses, Reading book ,etc.
Greeting, and farewell, time, telephone call, weather, order a meal,
Doctor’s office, supermarket, transport, etc.
Fact and opinion, synonym/antonym, syllables, subjects and predicates,
sentence writing, tenses, Reading book ,etc.
Personal choices and values essay and speech, schools and education,
society and culture, etc.
Descriptive, compare and contrast, cause and effect, narrative, tenses,
nouns, if-clause, comparisons, Reading book , etc.

ค่าใช้จ่าย

กาหนดการเรียน

ค่าเรียน 4,000 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน
ค่าเรียน 7,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)
หมายเหตุ : กรณีสมัครเรียน 1 ปีการศึกษาและชาระค่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังปรากฏว่าประสงค์จะไม่เรียนในภาคเรียนถัดไป จะไม่มีการคืนเงิน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคาร 12 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ / English Program)
***** ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียน*****

ยื่นใบสมัครได้ที่สานักงาน EP
อาคาร 12 ชั้น 2
สอบถาม โทร 02-160-1102 ต่อ 301

เรียนทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 :
เดือนพฤษภาคม วันที่ : 26
เดือนมิถุนายน วันที่ : 2, 9, 16, 23, 30
เดือนกรกฎาคม วันที่ : 7, 21
เดือนสิงหาคม วันที่ : 4, 18, 25
เดือนกันยายน วันที่ : 1
ภาคเรียนที่ 2 :
เดือนตุลาคม วันที่ : 20, 27
เดือนพฤศจิกายนวันที่ : 3, 10, 17, 24
เดือนธันวาคม วันที่ : 1, 8, 15
เดือนมกราคม วันที่ : 5, 19, 26
** รวมทั้งหมด 24 ครั้ง หรือ 96 ชั่วโมง / ปีการศึกษา **

