Red Maple-The Language

"Practice Makes Perfect."

เน้นเทคนิคเพือ
่ ตะลุยข้อสอบแบบเร็ว และการฝึ กเขียน+ฝึ กพูดอย่างจริงจ ัง
หากคุณต้องการเรียนรูเ้ ทคนิคการทาข้อสอบแบบเร็ว , ตะลุยข้อสอบReadingจานวนมาก, ฝึ กเขียนEssayอย่างจริงจ ัง และฝึ กพูดSpeakingก ับอาจารย์แบบต ัวต่อต ัว
ั้
"Red Maple" คือคาตอบสาหร ับคุณ! สาขาBTSเอกม ัย / Gateway-เอกม ัย ชน3

เรียนก ับสุดยอดอาจารย์2-3ท่าน + ชว่ ั โมงเรียนสดมากทีส
่ ุด129ชม.เต็ม เราจึงกล้าร ับรองผลสอบ100%

TOEFL iBT 80UP USA + UK
TOEFL ITP 550UP ป.โท-ป.เอก มหิดล/นิดา้ /เกษตร
้ ไปลดเพิม
สม ัคร 2คนขึน
่ คนละ1,000บ.ท ันที พร้อมร ับ "โปรTOEFL แถม IELTS" จองด่วนจานวนจาก ัด
่ งโปรเท่านน
ราคานีเ้ ฉพาะชว
ั้ สามารถจองโปรก่อนได้
ิ้ สุด 10 ตค 59 หรือท ันทีทค
โปรแถมGrammarDVD ท ันที โปรสน
ี่ อร์สเต็ม
"โปรDoubleเรียนTOEFLแถมคอร์สเรียนIELTS เหมาะอย่างยิง่ ก ับผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการคะแนนสอบทงTOEFLและ
ั้
้ น
IELTSใชย
ื่ เผือ
่ ได้ในเวลาเดียวก ัน"

ั้
สาขาBTSเอกม ัย / Gatewayเอกม ัย ชน3:
(02) 006-4533
TOEFL iBT 80UP

TOEFL iBT
Reading

TOEFL iBT
Listening

เสาร์/พฤห ัส (สอน
สด)

พฤห ัส
18:30-20:30

เสาร์ 13:00-15:00

เสาร์ 15:00-18:00 (ตรวจ
จริง/เราฝึ กจนคุณเขียนได้
จริง)

DVD Advanced
Grammar

DVD ทวนได้
ทุกว ัน

DVD ทวนได้ทุกว ัน

DVD ทวนได้ทุกว ัน

รอบพฤห ัส+เสาร์

TOEFL iBT Writing
TOEFL iBT Speaking
10Essay (Integrated Skills)
(Integrated Skills)

เสาร์ 15:00-18:00 (ฝึ กจน
คุณพูดได้อย่างคล่องแคล่ว )
DVD ทวนได้ทุกว ัน

รอบถ ัดไป (เนือ่ งจากช่วงเดือน สค/กย จะมีผูส้ ม ัคร
เรียนจานวนมาก กรุณาจองโปรแถมเรียนIELTSฟรี
ล่วงหน้าค่ะ)
15กย,29กย,13คต,27ตค,10พย,24พย,8ธค,22ธค
เนือ
่ งจากช่วงเดือน ตค-พย จะมีผูเ้ รียนสะสมจานวนมาก
กรุณาจองล่วงหน้าค่ะ
เนือ
่ งจากช่วงเดือน ตค-พย จะมีผูเ้ รียนสะสมจานวน
มาก ต้องจองล่วงหน้าค่ะ

TOEFL iBT 80UP

TOEFL iBT
Reading

TOEFL iBT
Listening

Sat. /
Thurs. (Live &
Interactive Class)

Thursday
6:30pm.8:30pm.

Saturday 1:00pm3:00pm.

DVD for
Advanced
Grammar

Everyday DVD
Everyday DVD
Practice
Practice Program
Program

TOEFL iBT Writing
TOEFL iBT Speaking
10Essay (Integrated Skills)
(Integrated Skills)
Saturday 3:00pm-6:00pm
Saturday 3:00pm-6:00pm
Essay Preparation
Intensive Speaking Practice
& Correction
Everyday DVD
Practice Program

Everyday DVD Practice
Program

GATEWAY
(Reservation is required.)

Please book in advance.

Please book in advance.

Red Maple - The Language and You Speak are registered trademark. All DVDs and teaching materials are protected by Intellectual Property Law.

