
 

 

ปฏิท ินการรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

คอร์ส ช่วงเวลารับสมัคร ระยะการเรียน 

  SUMMER’63   14 มกราคม – 31 มกราคม 2563   จ. – ศ.  20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 

  เทอม 1’63   11 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563   ส. , อา.  30,31 พฤษภาคม – 12,13 กันยายน 2563 

  ตุลา’63   14 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563   จ. – ศ.  6–22 ตุลาคม 2563  

  เทอม 2’63   11 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2563   ส. , อา.   

  31 ตุลาคม, 1 พฤศจิกายน 2563 – 21,22 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ทางครูตุ่ยได้ให้สิทธ์ิส าหรับนกัเรียนเก่าแล้วในการเปิดให้ลงก่อนนกัเรียนใหม่ 2 วนั เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองการสมคัรไม่ทัน  โดยนักเรียนเก่าทุกคน
จะต้องกรอกเลขประจ าตวันกัเรียนลงในช่อง S_id(REF.2)  ..........................  ลงใบในสมคัร ซ่ึงรายช่ือนกัเรียนพร้อมเลขประจ าตวันกัเรียนสามาถตรวจสอบได้
จากบอร์ดหน้าห้องออฟฟิศ และได้พิมพ์แจกนกัเรียนไปพร้อมกับโบชวัร์ใบสมคัร 

หากผู้ ปกครองต้องการทราบข่าวสารและสอบถามปัญหาสามารถติดต่อผ่านได้ทาง   official line  : @krutuitutor    ทางทีมครูตุ่ยพร้อมท่ีจะดูแล        
บุตรหลานของท่าน 

ครูวิทยาศาสตร์ :   ครูศิริศาล , ครูศราวธุ , ครูวีรพฒัน์ , ครูซานต้า อาทิตย์ 
ครูคณิตศาสตร์ :   ครูวิวฒัน์ ,  ครูตุ่ย นนัทนา , ครูเปิ้ล ดร.อรพรรณ , ครูเบ็นซ์ 
ครูภาษาองักฤษ :   ครูฝน ปิยะมาศ  ,ครูนิว วรวรรณ ,  ครูกุ้ ง ระพีทศัน์ , ครูนทั ยุพยงฐ์ 
ครูภาษาไทย  :   ครูวิชิต สวุรรณสขุสนัติ  , ครูสภ์ุชาต สะอิมิ 
ครูสงัคมศึกษา  :   ครูกอล์ฟ ณัฏฐ์ชฎิล   

 



 

 

  

 

 

* คอร ์สSUMMER’63  

   เรียน จันทร์ – ศุกร์  

   20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563    

   (13วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 78 ชั่วโมง)  

   เด็กเก่า  : เริ่มรับสมัคร 14 มกราคม 2563  

   เด็กใหม่ : เริ่มรับสมัคร 16 มกราคม 2563 

    

* คอร ์สเทอม 1’63 

   เรียน เสาร์ , อาทิตย์ 

   30,31 พ.ค. – 12,13 ก.ย. 2563 (15ครั้ง)  

   เด็กเก่า  : เริ่มรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2563  

   เด็กใหม่ : เริ่มรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

*สงวนสิทธิในการคนืคอร์สทุกกรณ*ี 

    

 

ป.5 (3วิชา) 

  รห ัสคอรส์   KT5030 

  08.30-16.00น.  (78ชม.) 

ค่าคอร ์ส 7,500 บาท 

 

 

- คณิตศาสตร ์หมายเหต ุ  3 วิชาประกอบด้วย 

- คณิตศาสตร ์

- วิทยาศาสตร ์

- ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ป.5 (5วิชา) 

  รห ัสคอรส์   KT5050 

  08.30-16.15น.  (78ชม.) 

ค่าคอร ์ส 7,500 บาท 

 

 

หมายเหต ุ  5 วิชาประกอบด้วย 

- คณิตศาสตร์  - ภาษาไทย 

- วิทยาศาสตร์  - สังคมศึกษา 

- ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

ป.5(3วิชา) 

 รอบวนัเสาร ์รห ัส KT5131 

  08.30-16.00น.  (90ชม.)   

ค ่าคอร ์ส 9,000 บาท 

 

ป.5(3วิชา) 

รอบวนัอาทติย ์รห ัส KT5133   

  08.30-16.00น.  (90ชม.)   

ค่าคอร ์ส 9,000 บาท 

 

 

ป.5(5วิชา) 

 รอบวนัเสาร ์รห ัส KT5151   

  08.30-16.00น.  (90ชม.)  

ค่าคอร ์ส 9,000 บาท 

 

ป.5(5วิชา) 

รอบวนัอาทติย ์รห ัส KT5153   

  08.30-16.00น.  (90ชม.)   

ค่าคอร ์ส 9,000 บาท 

 

 

    
    

เรียนพเิศษครตูุย่ 

โทร. 02-6195635, 086-8808813  

www.krutui.com       

Facebook : krutuitutor     

Id L ine : tutortui 

Id @ : krutuitutor 

 

หมายเหตุ
คอร์ส รอบวันเสาร์ 
รับ  ห้อง จะมีการนัดสอบแยก

ห้อง แบ่งกลุม่ 
และ  

 

ค าแนะน า>>ควรลงเรียน
ให้ครบทัง้ คอร์สเพือ่การเรียน
ต่อเนื่องให้ได้มีประสทิธิภาพ 

สว ัสดิการ ทบ. ชั้น3 ตรงข้ามพรรคประชาธ ิปัตย ์ ถนนเศรษฐศิริ 2 เขตพญาไท กทม. 

 

แบบช าระค่าเรียนพิเศษกับครูตุ่ย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (เงินสด) 
 

รหัสคอร์ส K T     จ านวนเงิน    ……..   บาท 
 

             ช่ือ-สกุล นักเรียน(ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) ....................................................................................  
โทรศัพท์(REF.1) ............................................................................................  
 

ค าชีแ้จง  1. กรุณาตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง ก่อนกรอกใบสมัครหากเกิดความผิดพลาดให้ติดต่อแก้ไขกับธนาคารทันที   
2. ใช้แบบช าระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านัน้ และใบสมัครนีถ้่ายส าเนาได้ 

3. โปรดเก็บส าเนาการช าระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบท่ีน่ังและรับเอกสาร 
*สงวนสิทธิในการคนืคอร์สทุกกรณ*ี 

 

รับ 45 คน (1ห้อง) 

รับ 45 คน (1ห้อง) รับ 45 คน (1ห้อง) 

รับ 90 คน (2ห้อง) รับ 80 คน (2ห้อง) รับ 45 คน (1ห้อง) 

http://www.krutui.com/


 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ป.6 (5วิชา) ภาคปกติ ป.6 (3วิชา) Gifted ป.6 (2วิชา) EP 

รห ัสคอร ์ส   KT6050 

08.30-16.00น.  (78ชม.) 

ค่าคอร ์ส 7,500 บาท 
 

 

รห ัสคอร ์ส   KT6030 

08.30-16.00น.  (78ชม.) 

ค่าคอร ์ส 7,500 บาท 

 

รห ัสคอร ์ส   KT6020 

08.30-16.00น.  (78ชม.) 

ค่าคอร ์ส 7,500 บาท 

 

   หมายเหต ุ  5 วิชาประกอบด้วย 

    - คณิตศาสตร์   

    - วิทยาศาสตร์   

    - ภาษาอังกฤษ         

    - ภาษาไทย   

    - สังคมศึกษา     

   หมายเหต ุ  3 วิชาประกอบด้วย 

    - คณิตศาสตร์   

    - วิทยาศาสตร์   

    - ภาษาอังกฤษ 

 

   หมายเหต ุ  2 วิชาประกอบด้วย 

    - คณิตศาสตร์   

    - ภาษาอังกฤษ 

 

เรียนพเิศษครตูุย่ สว ัสดิการ ทบ. ชั้น3 ตรงข้ามพรรคประชาธ ิปัตย ์ ถนนเศรษฐศิริ2 เขตพญาไท กทม. 

 

            แบบช าระค่าเรียนพิเศษกับครูตุ่ย เงินสด (ช าระท่ีออฟฟิศ) 
 

รหัสคอร์ส K T     จ านวนเงิน    ……..   บาท 
 

             ช่ือ-สกุล นักเรียน(ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) ....................................................................................  
โทรศัพท์(REF.1) ...........................................................................................  
 

ค าชีแ้จง  1. กรุณาตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง ก่อนกรอกใบสมัครหากเกิดความผิดพลาดให้ติดต่อแก้ไขกับธนาคารทันที   
2. ใช้แบบช าระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านัน้ และใบสมัครนีถ้่ายส าเนาได้ 

3. โปรดเก็บส าเนาการช าระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบท่ีน่ังและรับเอกสาร 
*สงวนสิทธิในการคนืคอร์สทุกกรณ*ี 

 

 

* คอร ์สSUMMER’63  

   เรียน จันทร์ – ศุกร์  

   20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 

   (13วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 78 ชั่วโมง) 

   เด็กเก่า : ลงชื่อทางไลน์กลุ่ม 14 ม.ค. 2563 

     ช าระเงินสดที่ออฟฟศิ 18-19ม.ค.63 

   เด็กใหม่ : ลงชื่อทางไลน์@ 21 ม.ค. 2563 

     ช าระเงินสดที่ออฟฟศิ 25-26ม.ค.63 

 

โทร. 02-6195635, 086-8808813  

www.krutui.com       

Facebook : krutuitutor     

Id L ine : tutortui 

Id @ : krutuitutor 

รับ 90 คน (2ห้อง) รับ 60 คน (1ห้อง) รับ 50 คน (1ห้อง) 

http://www.krutui.com/

