
(รับจ ำกัดตำมจ ำนวนท่ีแจ้งไว้)

คอร์สซัมเมอร์ ปี 60 เร่ิมรับสมัคร 18 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 (โอนผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา)
ช่ือคอร์ส รายละเอียดคอร์ส รหัสคอร์ส รับจ านวน จ านวนเงนิ

ป.5 (5วิชา) ป.4 ข้ึน ป.5 (5วิชา) KT5050 45 คน 7,500.00         
ป.5 (3วิชา) ป.4 ข้ึน ป.5 (3วิชา) *2กลุ่ม* KT5030 90 คน 7,500.00         
ป.6 (5วิชา) ป.5 ข้ึน ป.6 (5วิชา) KT6050 50 คน 7,500.00         
ป.6 (3วิชา) ป.5 ข้ึน ป.6 (3วิชา) *2กลุ่ม* KT6030 90 คน 7,500.00         
ป.6 (2วิชา) ป.5 ข้ึน ป.6 (2วิชา) KT6020 50 คน 7,500.00         

เทอม 1/60  เร่ิมรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2560 (โอนผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา)
ช่ือคอร์ส รอบ รหัสคอร์ส จ านวน (คน) ราคาต่อคอร์ส

ป.4 (3 วชิา) เสาร์เช้า (08.30-12.00) KT4131 35 5,000.00      
อาทติย์เช้า (08.30-12.00) KT4133 35 5,000.00      

ป.4 (5 วชิา) เสาร์บ่าย (13.00-16.30) KT4152 35 5,000.00      
อาทติย์เช้า (08.30-12.00) KT4153 35 5,000.00      

ป.5 (5 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT5151 45 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สSUMMERมา) KT5153 45 9,000.00      

ป.5 (3 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT5131 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT5133 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สSUMMERมา) KT5130 45 9,000.00      

ป.6 (5 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT6151 45 9,000.00      
เสาร์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สSUMMERมา) KT6150 40 9,000.00      

ป.6 EP เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT6121 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สSUMMERมา) KT6123 50 9,000.00      

ป.6 Gifted เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สSUMMERมาแล้ว) KT6131 60 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สSUMMERมา) KT6133 60 9,000.00      

รายคอร์ส ปี 2560



คอร์สตุลา ปี 60 เร่ิมรับสมัคร 5 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560 (โอนผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา)

ช่ือคอร์ส รายละเอียดคอร์ส รหัสคอร์ส รับจ านวน จ านวนเงนิ

ป.5 (5วิชา) ป.5 (5วิชา) คณิต,วิทย,์ไทย,สงัคม,องักฤษ KT5350 40 คน 7,500.00         

ป.5 (3วิชา) ป.5 (3วิชา) คณิต,วิทย,์องักฤษ *2กลุ่ม* KT5330 80 คน 7,500.00         

ป.6 (5วิชา) ป.6 (5วิชา) คณิต,วิทย,์ไทย,สงัคม,องักฤษ KT6350 50 คน 7,500.00         

ป.6 (3วิชา) ป.6 (3วิชา) คณิต,วิทย,์องักฤษ *2กลุ่ม* KT6330 90 คน 7,500.00         

ป.6 (2วิชา) ป.6 (2วิชา) คณิต,องักฤษ KT6320 50 คน 7,500.00         

เทอม 2/60  เร่ิมรับสมัคร 9 สิงหาคม -  15 ตุลาคม 2560  (โอนผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา)
ช่ือคอร์ส รอบ รหัสคอร์ส จ านวน (คน) ราคาต่อคอร์ส

ป.4 (3 วชิา) เสาร์เช้า (08.30-12.00) KT4231 35 5,000.00      
อาทติย์เช้า (08.30-12.00) KT4233 35 5,000.00      

ป.4 (5 วชิา) เสาร์บ่าย (13.00-16.30) KT4252 35 5,000.00      
อาทติย์เช้า (08.30-12.00) KT4253 35 5,000.00      

ป.5 (5 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT5251 45 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สตุลามา) KT5253 45 9,000.00      

ป.5 (3 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT5231 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT5233 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สตุลามา) KT5230 45 9,000.00      

ป.6 (5 วชิา) เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT6251 45 9,000.00      
เสาร์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สตุลามา) KT6250 45 9,000.00      

ป.6 EP เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT6221 50 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สตุลามา) KT6223 50 9,000.00      

ป.6 Gifted เสาร์ทั้งวนั (เรียนคอร์สตุลามาแล้ว) KT6231 60 9,000.00      
อาทติย์ทั้งวนั (ไม่เคยเรียนคอร์สตุลามา) KT6233 60 9,000.00      


