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คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ป.3 - ป.5
ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.3   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.4   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.5   

  

ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   

ภาษาอังกฤษ     เสาร  
14.30-17.30 น.เสาร  
12.45-14.15 น.

ม.1   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     เสาร  

14.30-17.30 น.เสาร  
12.45-14.15 น.ม.2   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

อาทิตย  9.00-12.00 น.
อาทิตย  12.45-14.15 น.

ม.3   

  

ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

คณิต-วิทย   เสาร  14.30-17.30 น.

ป.6   

  

  
  

ชั้น               วิชา                      วัน                เวลาเรียน     

A-Class คณิต-วิทย   
A-Class ภาษาอังกฤษ     

เสาร  13.00-14.30 น.
เสาร  14.30-16.00 น.

คณิตอัจฉริยะ  พุธ  18.30-19.30 น.

ป.6   
GIFTED
AP/EP  

(คอรสเสริมเรียนฟรี)  

  

 
  

  
  

ชั้น               วิชา                      วัน                เวลาเรียน     

คณิต-วิทย-ภาษาอังกฤษ
ไทย-สังคม   

8.30-12.00 น.
ป.6   

คอรสติวเขม 5 วิชาหลักเตรียมสอบเขา ม.1

**คาเรียน 5,500 บาทตอเทอม **เริ่มเรียน 29 พ.ค.-18 ก.ย. 65 

 

อาทิตย 

ÊÁÑ¤ÃàÃÕÂ¹ä´ŒµÅÍ´à·ÍÁ·Ø¡ÊÑ»´ÒË� ¤‹ÒàÃÕÂ¹¤Ô´¨Ò¡ÇÑ¹áÃ¡·Õ่ÁÒàÃÔ่ÁàÃÕÂ¹¨ÃÔ§

คอรสเเปดเทอม 1/65  |  21 พ.ค. - 25 ก.ย. 65  

สอนสด ออนไซต กลุมเล็ก

FATHER’S DAY

คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ม.1 - ม.3

คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ป.6

¾ÔàÈÉ : ¤ÍÃ�ÊàÊÃÔÁàÃÕÂ¹¿ÃÕ ÊÓËÃÑºà´็¡æ ÃÐ´ÑºªÑ้¹»ÃÐ¶Á
คอรส Math Level ปูพื้นฐานคณิต ฝกฝนทักษะ | คอรสคณิตอัจฉริยะ ฝกฝนโจทยยาก โจทยแขงขัน

คอรสปรับพื้นฐานคณิต เตรียมความพรอมกอนเรียน | คอรสติวกอนสอบกลางภาค-ปลายภาค 

คอรสเรียน ระดับชั้น ป.6 สำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวสอบเขา ม.1
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คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ป.3 - ป.5
ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.3   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.4   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

ป.5   

  

ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   

ภาษาอังกฤษ     เสาร  
14.30-17.30 น.เสาร  
12.45-14.15 น.

ม.1   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     เสาร  

14.30-17.30 น.เสาร  
12.45-14.15 น.ม.2   

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

อาทิตย  9.00-12.00 น.
อาทิตย  12.45-14.15 น.

ม.3   

  

ชั้น               วิชา                    วัน                 เวลาเรียน     

คณิต-วิทย   
ภาษาอังกฤษ     

เสาร  9.00-12.00 น.
เสาร  12.45-14.15 น.

คณิต-วิทย   เสาร  14.30-17.30 น.

ป.6   

  

  
  

ชั้น               วิชา                      วัน                เวลาเรียน     

A-Class คณิต-วิทย   
A-Class ภาษาอังกฤษ     

เสาร  13.00-14.30 น.
เสาร  14.30-16.00 น.

คณิตอัจฉริยะ  พุธ  18.30-19.30 น.

ป.6   
GIFTED
AP/EP  

(คอรสเสริมเรียนฟรี)  

  

 
  

  
  

ชั้น               วิชา                      วัน                เวลาเรียน     

คณิต-วิทย-ภาษาอังกฤษ
ไทย-สังคม   

8.30-12.00 น.
ป.6   

คอรสติวเขม 5 วิชาหลักเตรียมสอบเขา ม.1

**คาเรียน 5,500 บาทตอเทอม **เริ่มเรียน 29 พ.ค.-18 ก.ย. 65 

 

อาทิตย 

ÊÁÑ¤ÃàÃÕÂ¹ä´ŒµÅÍ´à·ÍÁ·Ø¡ÊÑ»´ÒË� ¤‹ÒàÃÕÂ¹¤Ô´¨Ò¡ÇÑ¹áÃ¡·Õ่ÁÒàÃÔ่ÁàÃÕÂ¹¨ÃÔ§

คอรสเเปดเทอม 1/65  |  21 พ.ค. - 25 ก.ย. 65  

สอนสด ออนไซต กลุมเล็ก

FATHER’S DAY

คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ม.1 - ม.3

คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น ป.6

¾ÔàÈÉ : ¤ÍÃ�ÊàÊÃÔÁàÃÕÂ¹¿ÃÕ ÊÓËÃÑºà´็¡æ ÃÐ´ÑºªÑ้¹»ÃÐ¶Á
คอรส Math Level ปูพื้นฐานคณิต ฝกฝนทักษะ | คอรสคณิตอัจฉริยะ ฝกฝนโจทยยาก โจทยแขงขัน

คอรสปรับพื้นฐานคณิต เตรียมความพรอมกอนเรียน | คอรสติวกอนสอบกลางภาค-ปลายภาค 

คอรสเรียน ระดับชั้น ป.6 สำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวสอบเขา ม.1
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   ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨                                                                                                                         

 

 

 

***  ÊÍ¹Ê´·Ø¡ÃÍº  ¡ÅØèÁàÅç¡  ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªỐ  ·Ø¡¤ÍÃìÊ  *** 

 

 

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห  คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจรงิคะ** 

 

เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่ีสงสัย                                                     

และสรุปทบทวนเน้ือหาพรอมติวแนวของขอสอบท้ังหมดท่ีจะตองใชในการสอบ 

***คอรสสอนสดออนไซต***   

*** คอรสเรียนปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด คณติ วิทย อังกฤษ ***                                                             

เจาะลึกเน้ือหาแบบละเอียดพรอมการวเิคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบ 

รอบวันเสาร  เร่ิมเรียนวันเสารที่ 21 พ.ค. 65 – 24 ก.ย. 65   

ระดับช้ัน วิชา วันเรียน เวลาเรียน อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห) 

ป.3 
คณิต-วิทย เสาร 9.00-12.00 1,800  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ เสาร 12.45-14.15 1,200  บาท/เดือน 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹้ ».3 
à·ÍÁ 1 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้Ç¤่Ð 
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     ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨                                                                                                                      

 

***  ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð*** 

 ÃÑº¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¤èÐ  

 

 

       อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดบัชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน 

นักเรียนใหม สมัครเรียนครัง้แรก ชำระคาเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห) 

คอรส อัตราคาเรียนตอเดือน โปรโมชั่นพิเศษ 

คณิต-วิทย  1,800 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

ภาษาอังกฤษ  1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คณิต-วิทย-อังกฤษ 3,000 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 10% 

 

คอรสเรียนรายวิชา เม่ือชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ 

อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4.5 เดือน 

หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ  

ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาท่ีชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   www.baankruja.com  

Line ID: @baankruja 

ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792 
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***  ÊÍ¹Ê´·Ø¡ÃÍº  ¡ÅØèÁàÅç¡  ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªỐ  ·Ø¡¤ÍÃìÊ  *** 

 

 
      ** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห  คาเรียนคดิจากวันที่เริ่มมาเรยีนจริงคะ** 

 

เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่ีสงสัย                                                     

และสรุปทบทวนเน้ือหาพรอมติวแนวของขอสอบท้ังหมดท่ีจะตองใชในการสอบ 

***คอรสสอนสดออนไซต***   

*** คอรสเรียนปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด คณติ วิทย อังกฤษ ***                                                             

เจาะลึกเน้ือหาแบบละเอียดพรอมการวเิคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบเขา ม.1 

รอบวันเสาร  เร่ิมเรียนวันที่ 21 พ.ค. 65 – 24 ก.ย. 65 

ระดับช้ัน วิชา วันเรียน เวลาเรียน อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห) 

ป.4 
คณิต-วิทย เสาร 9.00-12.00 1,800  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ เสาร 12.45-14.15 1,200  บาท/เดือน 

ป.5 
คณิต-วิทย เสาร 9.00-12.00 1,800  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ เสาร 12.45-14.15 1,200  บาท/เดือน 

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹้ ».4 áÅÐ ».5 
à·ÍÁ 1 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้Ç¤่Ð 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨       
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***  ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð*** 

 ÃÑº¨Ó¹Ç¹µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¨Ó¡Ñ´¤èÐ  

 

 

       อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดบัชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน 

นักเรียนใหม สมัครเรียนครัง้แรก ชำระคาเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห) 

คอรส อัตราคาเรียนตอเดือน โปรโมชั่นพิเศษ 

คณิต-วิทย  1,800 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

ภาษาอังกฤษ  1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คณิต-วิทย-อังกฤษ 3,000 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 10% 

 

คอรสเรียนรายวิชา เม่ือชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ 

อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4.5 เดือน 

หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ  

ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาท่ีชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨       

www.baankruja.com  

Line ID: @baankruja 

ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792 
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***  ÊÍ¹Ê´·Ø¡ÃÍº  ¡ÅØèÁàÅç¡  ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªỐ  ·Ø¡¤ÍÃìÊ  *** 

 

      ** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห  คาเรียนคดิจากวันที่เริ่มมาเรยีนจริงคะ** 
 

 

เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่ีสงสัย                                                     

และสรุปทบทวนเน้ือหาพรอมติวแนวของขอสอบท้ังหมดท่ีจะตองใชในการสอบ 

¤ÍÃÊ์ÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ้¹ ».6 

à·ÍÁ 1 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้Ç¤่Ð 
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***คอรสสอนสดออนไซต***   

*** คอรสเรียนปพูื้นฐาน เพิ่มเกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***                                                             

เจาะลึกเน้ือหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบเขา ม.1 

รอบวันเสาร  เริ่มเรียนวันที่ 21 พ.ค.–24 ก.ย.65 และ รอบวันอาทิตย วนัที่ 22 พ.ค.– 25 ก.ย.65   

หลักสูตร วิชา วันเรียน เวลาเรียน อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห) 

ปูพ้ืนฐาน

รายวิชา 

แบบละเอียด 

คณิต วิทย วันเสาร 9.00-12.00 1,800  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ วันเสาร 12.45-14.15 1,200  บาท/เดือน 

คณิต วิทย วันเสาร 14.30-17.30 1,800  บาท/เดือน 

***คอรสสอนสดออนไซต***   

***คอรสพิเศษติวเขมตะลุยโจทยเพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 หลักสูตร GIFTED และ EP*** 

ฝกทำโจทยขอสอบเขา ม.1 พรอมทบทวนเน้ือหาการเรียนครบเร่ืองท่ีจะนำไปใชในการสอบ 

รอบวันเสาร  เริ่มเรียนวันที่ 21 พ.ค. – 24 ก.ย.65 

หลักสูตร วิชา วันเรียน รอบเวลา อัตราคาเรียน (1 เดอืน = 4 สัปดาห) 

A-Class  

GIFTED  &  EP 

คณิต วิทย  วันเสาร 13.00-14.30 1,200  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ วันเสาร 14.30-16.00 1,200  บาท/เดือน 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ é́ÇÂã¨       

www.baankruja.com  

Line ID: @baankruja 

ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792 
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***  ÊÍ¹Ê´·Ø¡ÃÍº  ¡ÅØèÁàÅç¡  Ù́áÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´ ·Ø¡¤ÍÃìÊ  *** 

***คอรสสอนสดออนไซต***   

***คอรสติวเขมตะลุยโจทยเพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 ศึกษานารี และ ร.ร. ช่ือดัง*** 

***หลักสูตรภาคปกติ*** 

เรียน 5 วิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม 

ฝกทำโจทยขอสอบเขา ม.1 พรอมทบทวนเน้ือหาการเรียนครบเร่ืองท่ีจะนำไปใชในการสอบ 

เริ่มเรียนวันอาทิตยท่ี  29 พ.ค. – 18 ก.ย. 65 

หลักสูตร วิชา วันเรียน รอบเวลา อัตราคาเรียน  

ภาคปกต ิเรียนครบ 5 วิชาหลัก 

คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม 

วันอาทิตย  8.30-12.00 5,500  บาท/เทอม 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ é́ÇÂã¨       
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***  ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð*** 

 ÃÑº¨Ó¹Ç¹µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¨Ó¡Ñ´¤èÐ 
 

       อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดบัชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน 

นักเรียนใหม สมัครเรียนครัง้แรก ชำระคาเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห) 

คอรส อัตราคาเรียนตอเดือน โปรโมชั่นพิเศษ 

คณิต-วิทย  1,800 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

ภาษาอังกฤษ  1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คณิต-วิทย-อังกฤษ 3,000 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 10% 

A-Class คณิต-วิทย  1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

A-Class ภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คอรสติวเขมสอบเขา ม.1 5,500 บาท/เทอม  

 

คอรสเรียนรายวิชา เม่ือชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ 

อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4.5 เดือน 

หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ  

ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาท่ีชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨       
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   ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨                                                                                                                         

 

 

***  ÊÍ¹Ê´·Ø¡ÃÍº  ¡ÅØèÁàÅç¡  Ù́áÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´ ·Ø¡¤ÍÃìÊ  ***  

 

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห  คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจรงิคะ** 

 

***คอรสสอนสดออนไซต***   

*** คอรสสอนสด เรียนปพูื้นฐาน เพิ่มเกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***                                                             

เจาะลึกเน้ือหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น 

รอบวันเสาร  เริ่มเรียนวันที่ 21 พ.ค.–24 ก.ย.65 และ รอบวันอาทิตย วันที่ 22 พ.ค. – 25 ก.ย.65   

ระดับช้ัน วิชา วันเรียน เวลาเรียน อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห) 

ม.1 
ภาษาอังกฤษ เสาร 12.45-14.15 2,400  บาท/เดือน 

คณิต-วิทย เสาร 14.30-17.30 1,200  บาท/เดือน 

ม.2 
ภาษาอังกฤษ เสาร 12.45-14.15 2,400  บาท/เดือน 

คณิต-วิทย เสาร 14.30-17.30 1,200  บาท/เดือน 

ม.3 
คณิต-วิทย อาทิตย 9.00-12.00 2,400  บาท/เดือน 

ภาษาอังกฤษ อาทิตย 12.45-14.15 1,200  บาท/เดือน 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹้ Á.1 – Á.3  
à·ÍÁ 1 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้Ç¤่Ð 
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***  ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð*** 

 ÃÑº¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¤èÐ  

 

อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชัน้มัธยมตน รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน 

นักเรียนใหม สมัครเรียนครัง้แรก ชำระคาเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห) 

คอรส อัตราคาเรียนตอเดือน โปรโมชั่นพิเศษ 

คณิต-วิทย  2,400 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

ภาษาอังกฤษ  1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คณิต-วิทย-อังกฤษ 3,420 บาท 

(3,600 บาท) 

ชำระรายเดือนลด 5% 

ชำระลวงหนารายเทอมลด 10% 

 

คอรสเรียนรายวิชา เม่ือชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ 

อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4.5 เดือน 

หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ  

ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาท่ีชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ 

ºéÒ¹¤ÃÙ̈ ëÒ by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§   
ºéÒ¹¤ÃÙ ë̈Ò ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé  ´ÙáÅ´éÇÂã¨       
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