หมายเหตุ:
- นอกเวลาเรียนในหองเรียน จะมีอาจารยพี่เลี้ยงชาว
ตางประเทศเจาของภาษาอังกฤษอยูกับกลุมตลอดเวลา โดยจะจัด
โปรแกรมเสริมในการชวยทําการบาน การเสริมการเรียนในหอง การ
เรียนรูในทุกทักษะ กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทุกทักษะ
- เพื่อเปนการฝกและการปฏิบัติใหเกิดความเคยชิน
และเปลี่ยนพฤฒิกรรม เปลี่ยนทัศนคติ มาเปนการใชภาษาอังกฤษ
ไดถูกตอง ไดประโยชนในการใชของจริง และมีความกระตือรือรนที่
จะพัฒนาภาษาอังกฤษตอไปดวยตนเองและหมูคณะ เพราะได
เรียนรูแนวทางจนเกิดความชํานาญที่จะนําไปใชในการตอยอด
ภาษาอังกฤษตอไป จนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สองในที่สุด
คาเลาเรียน :
คาใชจาย รวมทั้งคาเลาเรียน คาจางครูผูสอน คาเอกสาร
ตําราเรียน วัสดุอุปกรณการเรียน คาที่พัก คาอาหาร และ
การจัดการ ตาง ๆ ฯลฯ
• ราคาค่าเรี ยนเป็ นจํานวนเงิน 300,000.00 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)

Six months

English Immersion
Program
Bangkok office:
322/22 Moobaan Yuucharoen, Soi 2
Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel. (02)246 2463 Mobile (086)919 5513
Fax. (02)641 1084
Chiangmai office:
74/3 Wiang Kaew Road, T. Sri-phoom
A. Muang, Chiangmai 50200
Tel. (053)326 200 Mobile (081)594 2225
Fax. (053)326 200

IELTS
6.5 – 7.0
พรอวิเด็นซวิชาการ คายภาษา

City Camp :

2 Singharaj Road, Soi 3, T. Sri-phoom
A Muang, Chiangmai 50200
Tel. (053)326 306

โรงเรียนในสวนของเรา อยูในใจกลางเมืองเกาของเชียงใหม
Our garden school is in the heart of old city,
Chiangmai, Thailand

www.providenceeducationgroup.com
e-mail:Info@providenceeducationgroup.com

ระยะเวลาเรียน (Duration) : 6 months
(24 hours in the camp)

กลุมเปาหมาย (Target group) :
• พยาบาลไทยที่ตอ้ งการไปทํางานในต่างประเทศ
• ครู อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ
• ผูท้ ี่ตอ้ งการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
• ผูท้ ี่ตอ้ งการสอบชิงทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
• นักศึกษาปริ ญญาโทในประเทศไทย
• ผูบ้ ริ หารในองค์กรและบริ ษทั เอกชนที่ตอ้ งพัฒนาภาษาใน
การเลื่อนตําแหน่ง
• นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 5 และ 6
• นักศึกษาปี ที่ 3 ที่ 4
•
•

International high school students
Graduated students

English entry requirements :
•
•

University graduated
Our evaluation

The English Immersion program is designed
to help overcome the IELTS testing barrier that
prevents people from all walks of life from
progressing professionally. Whether it be obtaining
scholarships, getting a nursing license overseas, or
securing a promotion or new job; passing IELTS
with 6.0 or above will certainly speed you on your
way to meeting your goals.
The program is set up for students, nurse,
professional that will be benefit from an intensive
twenty-four week immersion camp experience.
Immersion Camp students will participate in an
English speaking environment for the entire
duration of their stay in the program and have
individualized attention given to them to
strengthen areas that they may be weak in.
Our techniques has been developed over more than
4 years and has been extremely successful in
helping our students achieve their goals. Many
nurses and others have gone on to study and work
overseas. Students that complete our program and
continue to use the English skills approach true
fluency quickly.
Our goal is to help you attain your goals and we
will do this by helping you make English your
second language.

วัตถุประสงค์ (Objectives) :
•
•

Able to achieve an IELTS 6.5 to 7.0
Able to use English as a Second Language
and fluency in Speaking, Reading, Written
and Listening in Academic skills.

•

•

Details of study programs :
Program I

-

Foundation Program

Duration
= 12 weeks
Courses study
- Basic Grammar
- Advanced Grammar
- Structure
Program II
- Immersion Program
Duration
=
12 weeks
Course study
- English Immersion course
- IELTS preparation (200 hours)
a. 7 modules
b. Academic Writing

English Immersion Camp Program and Duration

