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FLS เป็ นผูน
 ํานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษมานานกวา 20 ปี
ดวยการผสานทีมครูผส
ู อนทีใ่ หการเอาใจใส มีหลักสูตรรวมสมัย และสิง่ สรางสรรคมากมาย ทีช
่ ว ย
ใหนกั เรียนไดใชภาษาอังกฤษในชีวต
ิ ประจําวันจริงๆ จึงไมนาแปลกใจหากนักเรียน FLS จบ
หลักสูตรแลวจะใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและมั่นใจ สามารถกําหนดระยะเวลาเรียนได
เอง และเดินทางไดตลอดทัง้ ปี
YearYear-Round Campuses :








Saddleback College,CA
Citrus College,CA
Las Vegas Institute,NV
Tennessee Tech University,TN
Chestnut Hill College, PA
Boston Commons,MA
Saint Peter,s University,NJ

หลักสูตรแนะนํา
SemiSemi-Intensive English Program
โปรแกรมภาษาแบบกึง่ เขมขน ออกแบบมาใหเนื้อหาการเรียนครอบคลุมพื้นฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ และในขณะเดียวกันก็มเี วลาวางเหลือเฟื อใหนกั เรียนไปทองเทีย่ ว คนหาสถานทีน
่ า
ตืน
่ เตนทางวัฒนธรรมและ บันเทิงทีอ
่ ยูใ กลเคียงแคมปัส
Intensive English Program
โปรแกรมภาษาแบบเขมขนของ FLS เป็ นทีน
่ ิยมเรียนทีส่ ด
ุ เพราะมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุม
พื้นฐานทักษาภาษาอังกฤษ และยังสามารถลงวิชาเลือกไดตามตองการของนักเรียน หลักสูตร 30
บทตอสัปดาหดแ
ู ลโดยครูเจาของภาษาผูท
 รงคุณวุฒิ จัดสอนแบบการสอนสด (Live Instruction)
SuperSuper-Intensive
Intensive English Program
ใหม! โปรแกรมภาษาแบบเรงรัด จัดสอนแบบการสอนสด (Live Instruction) 40 บทตอสัปดาห
เป็ นหลักสูตรทีม
่ เี นื้อหา อัดแน น และมีประสิทธิภาพทีส
่ ด
ุ ในอเมริกา เหมาะสําหรับนักเรียนทีม
่ ี
เป าหมายทีจ่ ะใชเวลาใหคม
ุ คาทีส
่ ด
ุ
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ตัวอยาง สถานทีเ่ รียน ของ
ของ FLS
FLS Citrus College: Los Angeles, California
สถาบัน FLS ตัง้ อยูใ นมหาวิทยาลัยเขตซิทรัส คอลเลจ ซึง่ เป็ นหนึ่งในวิทยาลักรุน
 แรกๆ ของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย วิทยาลัยนี้เต็มไปดวยสภาพแวดลอมทางวิชาการทีม
่ ช
ี ีวต
ิ ชีวาดวยนักศึกษากวา
13,000 คน มีคณะทางการดนตรี ศิลปกรรมและการบันทึกเสียงทีม
่ ช
ี ือ
่ เสียง มีศน
ู ยการศึกษาใหม
และทันสมัย ชือ
่ Zellers Center ทีเ่ พิง่ สรางเสร็จ
้ ไป
สําหรับนักเรียนอายุ 15 ปี ขึน

FLS Las Vegas Institute: Las Vegas, Nevada
สถาบัน FLS ลาสเวกัสตัง้ อยูใ นตึกสรางใหม ออกแบบเพือ
่ นักเรียนของ FLS โดยเฉพาะ มีการ
้ ใหม และสถาบันยังมีความสัมพันธอน
สรางแลปคอมพิวเตอร และหองนั่งเลนสําหรับนักเรียนขึน
ั
แน นแฟ นกับ Southern Nevada College และ University of Nevada เมืองลาสเวกัส จึง
้
เอือ
้ โอกาสการตอบรับเพือ
่ เขาศึกษาตอไดมากขึน
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้ ไป
สําหรับนักเรียนอายุ 15 ปี ขึน

FLS Tennessee Tech University: Cookeville City, Tennessee
สถาบัน FLS ตัง้ อยูท
 ีต
่ วั เมือง Cookeville เมืองทีผ
่ สานเอาเสน หของเมืองทีม
่ ข
ี นาดเล็กคาครอง
ชีพไมสงู อยูใ กลปาไดชมวิว และขับรถเขาเมืองไมไกล มีทีท
่ อ
 งเทีย่ ว Great Smoky Mountain
National Park ในสวนของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรปริญญาตรี ถึง 44 สาขาวิชา และ โท 20
สาขาวิชา มีชือ
่ เสียงในสายEngineering และอืน
่ ๆ เชน Business, Education และ Art
้ ไป
สําหรับนักเรียนอายุ 15 ปี ขึน
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FLS Boston Commons: Boston, Massachusetts
บอสตัน คอมมอนส ตัง้ อยู ณ ศูนยกลางเมืองแหงการศึกษาของอเมริกา และยอดนิยมของนักเรียน
นานาชาติ ศูนยบอสตันสามารถตอบโจทยนกั เรียนทีใ่ ฝ ฝันจะมาสัมผัสสถาบันการศึกษาชัน
้ สูง อยาง
มหาวิทยาลัย Harvard, Tufts และ MIT ทีน
่ ี่โอกาสในการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมอเมริกน
ั และ
ประวัตศ
ิ าสตรของเมืองเปิ ดกวางอยางไรขด
ี จํากัด
้ ไป
สําหรับนักเรียนอายุ 15 ปี ขึน

โทรสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมไดที่
โครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและภาษา IES
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปี ยไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กทม. 10310
โทร.02-5126022-4 www.ies-education.com
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