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ระเบียบการคอร์ส Private New SAT Math Intensive & SAT Critical Thinking Intensive
เหมาะสาหร ับ เหมาะสาหร ับ น้องๆ ทีเ่ คยสอบหรือเคยเรียน SAT มาบ้างแล้ว หรือย ังไม่เคยสอบแต่ตอ
้ งการเตรียมต ัวสอบอย่างเข้มข้น
้ โดยพ ัฒนาและ
เพือ
่ ผลคะแนนทีด
่ เี ลิศ โดยในคอร์สจะเน้นไปทีก
่ ารพ ัฒนาจุดอ่อนของน้องทีต
่ อ
้ งแก้ไข และต่อยอดจุดแข็งให้เด่นยิง่ ขึน
ศึกษาจากข้อสอบเก่าเป็นหล ัก

้ หาทีเ่ รียน: Mathematics...สรุปเนือ
้ หา 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 , ตะลุยโจทย์พร้อมการว ัดผลและปร ับปรุงกระบวนการคิด
Critical Thinking... Passage based reading, Sentense completions, Extended reasoning, Literal
comprehension, Vocabulary in context, Structure, ตะลุยโจทย์ และว ัดผล
เวลา เรียน: กาหนดเอง
Student / Class: 1-2 คน
้ ไป
เป้าหมายของคอร์ส: SAT Math ให้น ักเรียนทาคะแนนได้เกินกว่า 750 คะแนน ขึน
้ ไป
SAT Critical Thinking ให้น ักเรียนทาคะแนนได้ 550 คะแนน ขึน
ราคาคอร์ส: BASIC Package SAT MATH + BASIC SAT CRITICAL Thinking
ราคาคอร์สเรียนสาหร ับเรียนแบบมุมคอร์เนอร์ = 14,500 บาท /20 ชม.
หรือ เรียนในห้องเรียนส่วนต ัว
= 19,500 บาท / 20 ชม.
หรือเรียนผ่าน skype
= 12,500 บาท / 20 ชม. 13980
มินท์จาก

นอกจากนี้ น้องๆจะได้ร ับฟรี วิดโี อเทคนิคการทาข้อสอบ SAT Mathให้ได้ 800 เต็ม ตงแต่
ั้
เบสิคจนถึงขน
ั้ Advance โดยพี่
้ ร ับ
ราคาเต็ม 4900 บาทอีกด้วยน ับว่าคุม
้ จริงๆก ับคอร์สนีค

ร ับลงทะเบียนทุกว ันในเวลาทาการ
สามารถชาระเงินด้วยบ ัตรเครดิตหรือเงินสดก็ได้
่ ั ผ่อนจ่าย 0%, 3 เดือน**
* *บ ัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยมีโปรโมชน

อาจารย์ผส
ู ้ อน: นาทีมโดยพีม
่ น
ิ ท์ /พีจ
่ อ
๋ มวิศวกรโยธาและเคมีผป
ู้ น
ั้ ให้เด็กได้ SAT MATH 800 เต็มมาแล้ว, พี่
แจ้ค ผูค
้ รา
่ 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

ลิงค์ดต
ู ัวอย่างผลงานลูกศิษย์ของ Joint Education
ลิงค์ดท
ู ม
ี งานติวเตอร์

