
 

      สวสัดกิาร ทบ. ช ัน้ 3 ตรงข้ามพรรคประชาธปิตัย์ ถนนเศรษฐศริ ิ2 เขตพญาไท กทม.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คอรส์ติวเข้มเข้าม.1 ภาคปกติ  คณิต , วิทย์ , ไทย , สังคม , อังกฤษ        

วันท่ีเรียน รอบ/เวลา รหัสคอรส์ อัตราค่าเรียน เร่ิมรบัสมัคร 

  10-12 มี.ค. ,  
  14-19 มี.ค. , 
  21-26 มี.ค.   
      2563 

15 วัน 
 หยุดศุกร1์3,20,27 

เช้า  08.00 – 12.15 

 

KT6501 
(120คน) 

นักเรียนเก่า   
5,500 บาท 

----------------- 
นักเรียนใหม่  
5,800 บาท 

 

นักเรียนเก่า   
ลงชื่อทางไลน์กลุ่ม   3 ธ.ค. 62 
รบัช าระเงินสด     7,8 ธ.ค. 62 

-------------------- 

นักเรียนใหม่   
ลงชื่อทางไลน์@    10 ธ.ค. 62 
รบัช าระเงินสด  14,15 ธ.ค. 62 

 

บ่าย 13.00 – 17.15 

 

KT6502 
(120คน) 

        *สงวนสิทธ์ิในการคืนคอร์สทุกกรณี    
 

 ปฏิทินการรบันกัเรียน ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสงักดั สพฐ.)

ระดบัชัน้ ม.1 รับสมคัร สอบ ประกาศผล รายงานตวั มอบตวั 

  โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ 
  (Gifted & EP) 

22-26 ก.พ. 63 
 

7 มี.ค. 63 
 

11 มี.ค. 63 
 

14 มี.ค. 63 
 

17 มี.ค. 63 

 โรงเรียนท่ีมีอตัราการแข่งขนัสูง 
 

   - สอบคดัเลือกและคะแนน 
     O-NET(30%)  

 
 

21-25 มี.ค. 63 
 

 
 

28 มี.ค. 63 

 
  

1 เม.ย. 63 

 
 

  1 เม.ย. 63 

 
 

6 เม.ย. 63 
 

 

  
 

              แบบช าระค่าเรียนพิเศษกับครูตุ่ย  *ช าระทีอ่อฟฟิศ(เงินสด) 
 

รหสัคอร์ส K T 6 5 0 …. จ านวนเงิน  ……….  บาท 
                                                                    **KT6501-รอบเช้า   /   KT6502-รอบบ่าย** 
 

             ชื่อ-สกุล นักเรยีน(ไม่ตอ้งใส่ค าน าหน้าชื่อ) ......................................................................................  
             โทรศัพท์(REF.1) ....................................................... S_id(REF.2)..............................................  

                                                                                                      *S_id(REF.2) หมายถึง เลขประจ าตัวนักเรียนเก่า ถ้านักเรียนใหมไ่มต้่องกรอก                                                                                          

   ค  าช้ีแจง  
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกรอกใบสมคัรหากเกิดความผิดพลาดให้ติดต่อแก้ไขกบัธนาคารทนัที   
2. ใช้แบบช าระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านัน้  และ ใบสมคัรน้ีถ่ายส าเนาได้ 
3. โปรดเก็บส าเนาการช าระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบที่นัง่และรบัเอกสาร 

 



คอร์สติวเข้ม ม.1 ปี 2563 
1. เรียนวันท่ี 10-12 , 14-19 , 21-26 มีนาคม 2562 รวม 15 วัน (หยุดทุกวันศุกร์) 

เด็กเก่า   ค่าเรียนคอร์สละ 5,500 บาท 
เด็กใหม่  ค่าเรียนคอร์สละ 5,800 บาท 

2. มี 2 รอบให้เลือกเรียน ดังนี ้

รอบเช้า  รหสัคอร์ส  6501 เวลาเรียน  08.00 – 12.15 น. 
 หรือ รอบบ่าย  รหสัคอร์ส  6502 เวลาเรียน  13.00 – 17.15 น. 
3. ตารางสอน 

ครั้งท่ี วัน ว/ด/ป 

รอบเช้า / รอบบ่าย 
คาบ 1(1ชม.15น.) คาบ 2(1ชม.15น.) คาบ 3(1ชม.15น.) 

08.00 – 09.15 
13.00 – 14.15 

09.30 – 10.45 
14.30 – 15.45 

11.00 – 12.15 
16.00 – 17.15 

1 องัคาร 10 มี.ค.63 วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
2 พุธ 11 มี.ค.63 วิทยาศาสตร์ สังคม คณิตศาสตร์ 
3 พฤหสั 12 มี.ค.63 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

4 เสาร์ 14 มี.ค.63 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย 
5 อาทิตย์ 15 มี.ค.63 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
6 จนัทร์ 16 มี.ค.63 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาองักฤษ 
7 องัคาร 17 มี.ค.63 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

8 พุธ 18 มี.ค.63 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม 
9 พฤหสั 19 มี.ค.63 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคม 

10 เสาร์ 21 มี.ค.63 วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย 
11 อาทิตย์ 22 มี.ค.63 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
12 จนัทร์ 23 มี.ค.63 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม 
13 องัคาร 24 มี.ค.63 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ 

14 พุธ 25 มี.ค.63 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม 
15 พฤหสั 26 มี.ค.63 สังคม ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

*ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักเรียนน าหนังสือมา 5วิชา ทุกวันนะคะ        8/11/62 
 
 
 
 
 
 
 
 


