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ระเบียบการคอร์ส ตะลุยโจทย์ New SAT Math & Critical Thinking (รอบสอบ May/ June 2018)

ํ หร ับ เหมาะสําหร ับ น้องๆ ทีม
เหมาะสา
่ เี วลาอ่านหน ังสือน้อย และทีจ
่ ะเตรียมต ัวสอบ SAT ในรอบทีจ
่ ะมาถึง และต้องการแนวทางการ

ทําโจทย์ปญ
ั หาทีถ
่ ก
ู ต้องและรวดเร็ ว ในเวลาทีเ่ ร่งด่วน เทคนิคการต ัด choice ฯลฯ

คอร์สตะลุยโจทย์ SAT Math
้ วิ เตอร์จะพาน้องตะลุยโจทย์ขอ
ในคอร์สนีต
้ สอบเก่าหลายๆฉบ ับ ซึง่ น้องจะเห็ นเทคนิคการทําโจทย์ทถ
ี่ ก
ู ต้อง พร้อมได้ทบทวน
้ ฐาน Math ทีค
พืน
่ วรรูท
้ งหมดไปในต
ั้
ัวด้วย นอกจากนี้ ในคอร์สจะมีการทดสอบการสอบของน้องเสมือนจริงพร้อมประเมินคะแนนก่อน
เรียนและหล ังเรียน เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดทีน
่ อ
้ งๆ พึงได้ร ับ

้ หาทีเ่ รียน: Mathematics... Basic Arithmetic, Fraction, Decimals, Percents, Ratio and Proportion,
เนือ
Polynomials, Equations and Inequalities, Word Problems, Lines and Angles, Triangles,
Quadrilaterals and Polygons, Circles, Solid Geometry, Coordinate Geometry,
Basic Trigonometry, Function and Graphs, Statistics , Probability, Sequences,Complex Number
Sequence+ ตะลุยโจทย์
คอร์สตะลุยโจทย์ SAT Critical Thinking

้ วิ เตอร์จะพาน้องตะลุยโจทย์ขอ
ในคอร์สนีต
้ สอบเก่าหลายๆฉบ ับ ซึง่ น้องจะได้เห็ นแนวคิดและเทคนิคการทําโจทย์ของติวเตอร์ซงึ่
ั ทค
้ ฐานการอ่านจ ับใจความ คําศพท์
้ อ
น้องๆ สามารถจะนําไปประยุกต์ใชไ้ ด้ในแบบของน้องเอง นอกจากนีน
้ งๆจะได้ทราบพืน
ี่ วรรู ้
ั อ
้ น วิธก
โครงสร้างประโยคทีซ
่ บซ
ี ารตรวจหาคําผิด เป็นต้น ในคอร์สจะมีการทดสอบการสอบของน้องเสมือนจริงพร้อมประเมิน
คะแนนก่อนเรียนและหล ังเรียน เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดทีน
่ อ
้ งๆ พึงได้ร ับ
้ หาทีเ่ รียน: Critical Thinking... Passage based reading, Sentense completions, Extended reasoning, Literal
เนือ

comprehension, Vocabulary in context, Structure+ตะลุยโจทย์

เวลา เรียน: BASIC SAT MATH 8 ชม. 13.00-15.00 น. ทุกว ันเสาร์
BASIC SAT Critical Thinking 8 ชม. 15.15-17.15 น. ทุกว ันเสาร์
้ ไป)
Student / Class: 3-8 คน (เปิ ดคอร์ส 3 คนขึน
้ ไป
เป้าหมายของคอร์ส: SAT Math ให้น ักเรียนทําคะแนนได้เกินกว่า 700 คะแนน ขึน
้ ไป
SAT Critical Thinking ให้น ักเรียนทําคะแนนได้ 500 คะแนน ขึน
ราคาคอร์ส: BASIC SAT MATH+ENGLISH 7,200 บาท

13980

สามารถชําระผ่านบ ัตรเดบิตหรือบ ัตรเครดิตก็ได้
อาจารย์ผส
ู ้ อน: นําทีมโดยพีม
่ น
ิ ท์ /พีจ
่ อ
๋ มวิศวกรโยธาและเคมีผป
ู้ น
ั้ ให้เด็กได้ SAT MATH 800 เต็มมาแล้ว, พี่
แจ้ค ผูค
้ รํา
่ วอดในวงการสอน SAT MATH มาร่วมสิบปี , พีเ่ บิรด
์ ติวเตอร์อารมณ์ดผ
ี ถ
ู ้ น ัดปัน
้ ดิน
ให้เป็นดาวใน Critical Thinking การ ันตี 500+ และครูทพ
ิ ย์ ก ับประสบการณ์น ับสิบปี ใน
Critical reading ลูก ศิษย์เธอมากมายใน Chula Inter

ตารางเรียน ตะลุยโจทย์ SAT MATH+English
Course Apr 2018 (8+8 hours)

*ลงทะเบียนภายในว ันที่ 31 Mar 2018*
Date
Time
7-Apr---(เปิ ดคอร์ส)
13.00-17.15 (SAT)
8-Apr
13.00-17.15 (SUN)
21-Apr
13.00-17.15 (SAT)
28-Apr---(ปิ ดคอร์ส)
13.00-17.15 (SAT)

ตารางเรียนตะลุยโจทย์ SAT MATH+English
Course May 2018 (8+8 hours)
*ลงทะเบียนภายในว ันที่ 30 Apr 2018*
Date
Time
5-May---(เปิ ดคอร์ส)
13:00- 17:15 (SAT)
12-May
13.00-17.15 (SAT)
19-May
13.00-17.15 (SAT)
26-May ---(ปิ ดคอร์ส)
13:00- 17.15 (SAT)
รอบต่อไปรอประกาศจากทางสถาบัน

ลิงค์ดูตัวอย่างผลงานลูกศิษย์ของ Joint Education
ลิงค์ดูทีมงานติวเตอร์

