FATHER’S DAY

ºŒ Ò ¹¤ÃÙ ¨ Ž Ò by ´Ã.¨Ž Ò & ´Ã.àª§

คอรสปดเทอมตุลาคม 65
»Ù¾×้¹°Ò¹ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ¡‹Í¹à»´à·ÍÁ

สอนสด ออนไซต | 1 - 29 ต.ค. 65

คอรสเรียนระดับชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6
ชั้น
ป.4
ป.5
ป.6

วิชา
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ

ÇÑ¹àÃÕÂ¹
- àÊÒÃ·Õ่ 1 µ.¤. 65
- àÊÒÃ·Õ่ 8 µ.¤. 65
ËÂØ´ 15 µ.¤. 65
- àÊÒÃ·Õ่ 22 µ.¤. 65
- àÊÒÃ·Õ่ 29 µ.¤. 65

วัน
เสาร
เสาร
เสาร
เสาร
เสาร
เสาร

เวลาเรียน
9.00-12.00 น.
12.45-14.15 น.
9.00-12.00 น.
12.45-14.15 น.
9.00-12.00 น.
12.45-14.15 น.

ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹ ¤ÍÃÊ»´à·ÍÁµØÅÒ¤Á 65
¤³Ôµ-ÇÔ·Â »ÃÐ¶Á 1,800 ºÒ·
¤³Ôµ-ÇÔ·Â-ÍÑ§¡ÄÉ »ÃÐ¶Á 3,000 ºÒ·
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 1,200 ºÒ·
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ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹¤ÍÃÊàÃÕÂ¹à·ÍÁ 2/65

คอรสเรียนระดับชั้น ป.3-ม.3

àÃÔ่ÁàÃÕÂ¹ 5 ¾.Â. 65 - 26 ¡.¾. 66 (4 à´×Í¹ = 16 ÊÑ»´ÒË)

คอรสเนนรายวิชา คณิต วิทย อังกฤษ

ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹ÃÒÂà´×Í¹ (ÃÒÂà·ÍÁ = ÃÒÂà´×Í¹ x 4 à´×Í¹)

(¤ÍÃÊàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ àÁ×่ÍªÓÃÐ¤‹ÒàÃÕÂ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒáººÃÒÂà·ÍÁ ÁÕÊ‹Ç¹Å´¾ÔàÈÉ)

¤ÍÃÊàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹µ‹Íà´×Í¹

¤³Ôµ-ÇÔ·Â »ÃÐ¶Á
¤³Ôµ-ÇÔ·Â-ÍÑ§¡ÄÉ »ÃÐ¶Á
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
A-Class ¤³Ôµ-ÇÔ·Â »ÃÐ¶Á
A-Class ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ »ÃÐ¶Á
¤³Ôµ-ÇÔ·Â ÁÑ¸ÂÁ
¤³Ôµ-ÇÔ·Â-ÍÑ§¡ÄÉ ÁÑ¸ÂÁ
(Á.µŒ¹ ÊÁÑ¤Ã 3 ÇÔªÒ Å´ 5%)

1,800 ºÒ·
3,000 ºÒ·
1,200 ºÒ·
1,200 ºÒ·
1,200 ºÒ·
2,400 ºÒ·
3,420 ºÒ·
3,600 ºÒ·

คอรสเรียนเพิ่มเติม สำหรับเด็กๆชั้น ป.6
ที่ตองการเตรียมตัวสอบเขาระดับชั้น ม.1

คอรส A-Class คณิต-วิทย/อังกฤษ
FATHER’S
ºŒÒ¹¤ÃÙ¨DAY
ŽÒ

- µÐÅØÂâ¨·ÂÂÒ¡ â¨·Âá¢‹§¢Ñ¹ à¾×่ÍÊÍºà¢ŒÒËŒÍ§ GIFTED/EP
ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉáÅÐËŒÍ§àÃÕÂ¹·Ñ่Çä» Ã.Ã. ªÑ้¹¹Ó·Õ่ÁÕ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÙ§

คอรสสอนสด
เรียน Onsite

คอรสติวเขม 5 วิชาหลักเตรียมสอบเขา ม.1

¤ÍÃÊµÔÇà¢ŒÁàµÃÕÂÁÊÍºà¢ŒÒ Á.1 ÊÓËÃÑºà´็¡ ».6 àÃÕÂ¹ 5 ÇÔªÒËÅÑ¡
5,500 ºÒ· µ‹Íà·ÍÁ àÃÕÂ¹ 6 ¾.Â. 65 - 26 ¡.¾. 66
ËÁÒÂàËµØ: ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹´ŒÒ¹º¹à»š¹ÍÑµÃÒ¤‹ÒàÃÕÂ¹»¡µÔ ÂÑ§äÁ‹ä´ŒËÑ¡Å´Ê‹Ç¹Å´¾ÔàÈÉ
µÒÁâ»ÃâÁªÑ่¹ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õ่ªÓÃÐ¤‹ÒàÃÕÂ¹ ÊÍº¶ÒÁÊ‹Ç¹Å´¾ÔàÈÉä´Œ¨Ò¡¤Ø³¤ÃÙ¹Ð¤Ð

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

ºŒ Ò ¹¤ÃÙ ¨ Ž Ò by ´Ã.¨Ž Ò & ´Ã.àª§

- »Ù¾×้¹°Ò¹ãËŒà¢ŒÒã¨ à¾Ô่Á·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËâ¨·Â µÐÅØÂâ¨·Â
- à¾Ô่Á·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó¢ŒÍÊÍº à¾Ô่Áà¡Ã´·Õ่ Ã.Ã.
- àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃÊÍºà¢ŒÒ Á.1 (ÊÓËÃÑºà´็¡æªÑ้¹»ÃÐ¶Á)

@baankruja

089-366-9792, 089-366-9794 http://www.baankruja.com

FATHER’S
ºŒÒ¹¤ÃÙ¨DAY
ŽÒ

- ·º·Ç¹à¹×้ÍËÒ 5 ÇÔªÒËÅÑ¡ ·Õ่ãªŒã¹¡ÒÃÊÍºà¢ŒÒ Á.1
- µÐÅØÂâ¨·Â¢ŒÍÊÍº àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃÊÍºà¢ŒÒ Á.1

à´็¡ ».6 ·Õ่µŒÍ§¡ÒÃàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐãËŒá¹‹¹ ¤ÇÃÅ§¤ÍÃÊà¹Œ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ä»´ŒÇÂ¹Ð¤Ð

สอนสด
ทุกคอรส

โปรดแอดไลนออฟฟเชียลบานครูจา

@baankruja

เพื่อรับขอมูลขาวสารการเรียน
คอรสเรียนและตารางติวสอบ

ที่ตั้ง: จากวงเวียนใหญ เลี้ยวซายเขา ถ.ลาดหญา อยูกอนถึงหางแพลตฟอรม (โรบินสันเกา)
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FATHER’S DAY

คอรสเปดเทอม 2/65 | 5 พ.ย. 65 - 26 ก.พ. 66

สอนสด ออนไซต ทุกคอรส

ชั้น
ป.3
ป.4
ป.5
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3

คอรสเรียนรายวิชา
วิชา
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.3 - ป.5
วัน
เวลาเรียน
เสาร
9.00-12.00 น.
เสาร
12.45-14.15 น.
เสาร
9.00-12.00 น.
เสาร
12.45-14.15 น.
เสาร
9.00-12.00 น.
เสาร
12.45-14.15 น.

คอรสเรียนรายวิชา
วิชา
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ม.1 - ม.3
วัน
เวลาเรียน
12.45-14.15 น.
เสาร
เสาร
14.30-17.30 น.
12.45-14.15 น.
เสาร
เสาร
14.30-17.30 น.
อาทิตย
9.30-12.30 น.
อาทิตย
13.00-14.30 น.

ÊÁÑ¤ÃàÃÕÂ¹ä´ŒµÅÍ´à·ÍÁ·Ø¡ÊÑ»´ÒË ¤‹ÒàÃÕÂ¹¤Ô´¨Ò¡ÇÑ¹áÃ¡·Õ่ÁÒàÃÔ่ÁàÃÕÂ¹¨ÃÔ§
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ชั้น
ป.6

ºŒ Ò ¹¤ÃÙ ¨ Ž Ò by ´Ã.¨Ž Ò & ´Ã.àª§
คอรสเรียนรายวิชา ระดับชั้น
วิชา
วัน
เสาร
คณิต-วิทย
ภาษาอังกฤษ
เสาร
คณิต-วิทย
เสาร

ป.6
เวลาเรียน
9.00-12.00 น.
12.45-14.15 น.
14.30-17.30 น.

คอรสเรียน ระดับชั้น ป.6 สำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวสอบเขา ม.1

ชั้น

วิชา
A-Class คณิต-วิทย
ป.6 A-Class ภาษาอังกฤษ
GIFTED
AP/EP
คณิตอัจฉริยะ
(คอรสเสริมเรียนฟรี)

วัน
เสาร
เสาร
พุธ

เวลาเรียน
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.
18.30-19.30 น.

คอรสติวเขม 5 วิชาหลักเตรียมสอบเขา ม.1
**คาเรียน 5,500 บาทตอเทอม ** เริ่มเรียน 6 พ.ย. 65 - 26 ก.พ. 66
ชั้น
ป.6

วิชา
คณิต-วิทย-ภาษาอังกฤษ
ไทย-สังคม

วัน
อาทิตย

เวลาเรียน
8.30-12.00 น.

¾ÔàÈÉ : ¤ÍÃÊàÊÃÔÁàÃÕÂ¹¿ÃÕ ÊÓËÃÑºà´็¡æ ÃÐ´ÑºªÑ้¹»ÃÐ¶Á

คอรส Math Level ปูพื้นฐานคณิต ฝกฝนทักษะ | คอรสคณิตอัจฉริยะ ฝกฝนโจทยยาก โจทยแขงขัน
คอรสปรับพื้นฐานคณิต เตรียมความพรอมกอนเรียน | คอรสติวกอนสอบกลางภาค-ปลายภาค

ËÁÒÂàËµØ : ÇÑ¹ËÂØ´¾ÔàÈÉ §´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÇÑ¹·Õ่ 26 ¸.¤. 65 - 5 Á.¤. 66
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ºéÒ¹¤ÃÙ¨Òë by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§

AklsfsF

Line ID: @baankruja
ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792

ºéÒ¹¤ÃÙ¨ëÒ ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé ´ÙáÅ´éÇÂã¨

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹
้ ».3
à·ÍÁ 2 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้Ç¤่Ð

*** ÊÍ¹Ê´ ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´ ·Ø¡¤ÍÃìÊ ***
เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่สี งสัย
และสรุปทบทวนเนื้อหาพรอมติวแนวของขอสอบทั้งหมดที่จะตองใชในการสอบ

***คอรสสอนสดออนไซต***
*** คอรสเรียนปูพื้นฐาน เพิม่ เกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***
เจาะลึกเนื้อหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบ

รอบวันเสาร เริ่มเรียนวันเสารที่ 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66
ระดับชั้น

ป.3

วิชา

วันเรียน

เวลาเรียน

อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห)

คณิต-วิทย

เสาร

9.00-12.00

1,800 บาท/เดือน

ภาษาอังกฤษ

เสาร

12.45-14.15

1,200 บาท/เดือน

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจริงคะ**

www.baankruja.com

ºéÒ¹¤ÃÙ¨Òë by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§

AklsfsF

Line ID: @baankruja
ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792

ºéÒ¹¤ÃÙ¨ëÒ ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé ´ÙáÅ´éÇÂã¨

อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน
นักเรียนใหม สมัครเรียนครั้งแรก 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 เมื่อชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ
อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4 เดือน
หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ
ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาที่ชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ

*** ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð***
ÃÑº¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¤èÐ

ºéÒ¹¤ÃÙ¨Òë by ´Ã.¨ëÒ áÅÐ ´Ã.àª§

www.baankruja.com

ºéÒ¹¤ÃÙ¨ëÒ ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¤ÇÒÁÃÙé ´ÙáÅ´éÇÂã¨

ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792

AklsfsF

Line ID: @baankruja

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹
้ ».4 áÅÐ ».5
à·ÍÁ 2 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้ Ç¤่Ð

*** ÊÍ¹Ê´ ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´ ·Ø¡¤ÍÃìÊ ***
เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่สี งสัย
และสรุปทบทวนเนื้อหาพรอมติวแนวของขอสอบทั้งหมดที่จะตองใชในการสอบ

***คอรสสอนสดออนไซต***
*** คอรสเรียนปูพื้นฐาน เพิม่ เกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***
เจาะลึกเนื้อหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบเขา ม.1

รอบวันเสาร เริ่มเรียนวันเสารที่ 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66
ระดับชั้น
ป.4
ป.5

วิชา

วันเรียน

เวลาเรียน

อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห)

คณิต-วิทย

เสาร

9.00-12.00

1,800 บาท/เดือน

ภาษาอังกฤษ

เสาร

12.45-14.15

1,200 บาท/เดือน

คณิต-วิทย

เสาร

9.00-12.00

1,800 บาท/เดือน

ภาษาอังกฤษ

เสาร

12.45-14.15

1,200 บาท/เดือน

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจริงคะ**

AklsfsF

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

ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792

Line ID: @baankruja

อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน
นักเรียนใหม สมัครเรียนครั้งแรก 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 เมื่อชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ
อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4 เดือน
หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ
ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาที่ชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ

*** ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð***
ÃÑº¨Ó¹Ç¹µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¨Ó¡Ñ´¤èÐ
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ครูจา 089-366-9794/ครูเชง 089-366-9792
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Line ID: @baankruja

¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹
้ ».6
à·ÍÁ 2 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้ Ç¤่Ð

*** ÊÍ¹Ê´ ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡Åéª´Ô ·Ø¡¤ÍÃìÊ ***
เรียนบรรยากาศสอนสด สามารถสอบถามไดทันทีท่สี งสัย
และสรุปทบทวนเนื้อหาพรอมติวแนวของขอสอบทั้งหมดที่จะตองใชในการสอบ

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจริงคะ**
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***คอรสสอนสดออนไซต***
*** คอรสเรียนปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***
เจาะลึกเนื้อหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพื่อเตรียมตัวในการสอบเขา ม.1

รอบวันเสาร เริ่มเรียนวันเสารที่ 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66
หลักสูตร

วิชา

วันเรียน

เวลาเรียน

อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห)

ปูพื้นฐาน
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 พรอมทบทวนเนื้อหาการเรียนครบเรื่องที่จะนำไปใชในการสอบ

รอบวันเสาร เริ่มเรียนวันเสารที่ 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66
หลักสูตร

วิชา

วันเรียน

รอบเวลา

อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห)

A-Class

คณิต วิทย

วันเสาร

13.00-14.30

1,200 บาท/เดือน

GIFTED & EP

ภาษาอังกฤษ

วันเสาร

14.30-16.00

1,200 บาท/เดือน
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***คอรสสอนสดออนไซต***
***คอรสติวเขมตะลุยโจทยเพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 ศึกษานารี และ ร.ร. ชื่อดัง***

***หลักสูตรภาคปกติ***
เรียน 5 วิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม
ฝกทำโจทยขอสอบเขา ม.1 พรอมทบทวนเนื้อหาการเรียนครบเรื่องที่จะนำไปใชในการสอบ

รอบวันอาทิตย เริ่มเรียนวันอาทิตยที่ 6 พ.ย. 65 – 26 ก.พ. 66
หลักสูตร

วิชา

ภาคปกติ เรียนครบ 5 วิชาหลัก

วันเรียน

รอบเวลา

อัตราคาเรียน

วันอาทิตย

8.30-12.00

5,500 บาท/เทอม

คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม

*** ÊÍ¹Ê´ ´ÙáÅÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´ ·Ø¡¤ÍÃìÊ ***
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อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชั้นประถม รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน
นักเรียนใหม สมัครเรียนครั้งแรก 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 เมื่อชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ
อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4 เดือน
หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ
ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาที่ชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ

*** ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð***
ÃÑº¨Ó¹Ç¹µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¨Ó¡Ñ´¤èÐ
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¤ÍÃ์ÊÊÍ¹Ê´ ÃÐ´ÑºªÑ¹
้ Á.1 – Á.3
à·ÍÁ 2 »Õ 2565 à»Ô´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ้ Ç¤่Ð

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

***คอรสสอนสดออนไซต***
*** คอรสสอนสด เรียนปูพนื้ ฐาน เพิ่มเกรด คณิต วิทย อังกฤษ ***
เจาะลึกเนื้อหาแบบละเอียดพรอมการวิเคราะหขอสอบเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น
รอบวันเสาร เริ่มเรียนวันเสารที่ 5 พ.ย. 65 – 25 ก.พ. 66
และ รอบวันอาทิตย เริ่มเรียนวันอาทิตยที่ 6 พ.ย. 65 – 26 ก.พ. 66
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3

วิชา

วันเรียน

เวลาเรียน

อัตราคาเรียน (1 เดือน = 4 สัปดาห)

ภาษาอังกฤษ

เสาร

12.45-14.15

2,400 บาท/เดือน

คณิต-วิทย

เสาร

14.30-17.30

1,200 บาท/เดือน

ภาษาอังกฤษ

เสาร

12.45-14.15

2,400 บาท/เดือน

คณิต-วิทย

เสาร

14.30-17.30

1,200 บาท/เดือน

คณิต-วิทย

อาทิตย

9.30-12.30

2,400 บาท/เดือน

ภาษาอังกฤษ

อาทิตย

13.00-14.30

1,200 บาท/เดือน

** สมัครเรียนไดตลอดเทอมทุกสัปดาห คาเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจริงคะ**
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อัตราคาเรียนคอรสสอนสดระดับชั้นมัธยมตน รายเดือน : ชำระทุกตนเดือน
นักเรียนใหม สมัครเรียนครั้งแรก 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

ชำระรายเดือนลด 5%

(3,600 บาท)

ชำระลวงหนารายเทอมลด 10%

คอรสเรียนรายวิชา เมื่อชำระคาเรียนลวงหนาแบบรายเทอม มีสวนลดพิเศษนะคะ
อัตราคาเรียนรายเทอม = รายเดือน x 4 เดือน
หมายเหตุ: อัตราคาเรียนดานบนเปนอัตราคาเรียนปกติ ยังไมไดหักลดสวนลดพิเศษ
ตามโปรโมชั่นในชวงเวลาที่ชำระคาเรียน สอบถามสวนลดพิเศษไดจากคุณครูนะคะ

*** ÃÕº¨Í§ÃÍºàÇÅÒàÃÕÂ¹ ¡èÍ¹àµçÁ¹Ð¤Ð***
ÃÑº¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´µèÍËéÍ§àÃÕÂ¹¤èÐ

