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

 

      ** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห  คาเรียนคิดจากวันท่ีเริ่มมาเรียนจริงคะ** 
 

 

เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่ีสงสัย                                                     

และสรุปทบทวนเน้ือหาพรอมติวแนวของขอสอบท้ังหมดท่ีจะตองใชในการสอบ 
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***คอรสสอนสดออนไซต***   

*** คอรสเรียนปพูื้นฐาน เพิ่มเกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***                                                             

เจาะลึกเน้ือหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบเขา ม.1 

รอบวันเสาร  เริ่มเรียนวันเสารท่ี 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66   

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  เริ่มเรียนวันเสารท่ี 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66   

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 
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***  ÊÍ¹Ê´ 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 

รอบวันอาทิตย  เริ่มเรียนวันอาทิตยท่ี 6 พ.ย. 65 – 26 ก.พ. 66   

หลักสูตร วิชา วันเรียน รอบเวลา อัตราคาเรียน  

ภาคปกต ิเรียนครบ 5 วิชาหลัก 

คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม 

วันอาทิตย  8.30-12.00 5,500  บาท/เทอม 
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***  ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð*** 

 ÃÑº¨Ó¹Ç¹µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¨Ó¡Ñ´¤èÐ 
 

       อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน 

นักเรียนใหม สมัครเรียนครั้งแรก ชำระคาเรียน 1 เดือน (4 สปัดาห) 

คอรส อัตราคาเรียนตอเดือน โปรโมช่ันพิเศษ 

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 ภาษาองักฤษ 1,200 บาท ชำระลวงหนารายเทอมลด 5% 

คอรสติวเขมสอบเขา ม.1 5,500 บาท/เทอม  

 

คอรสเรียนรายวิชา เมื่อชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ 

อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4 เดือน 

หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ  

ตามโปรโมช่ันในชวงเวลาท่ีชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ 
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