เรียนพิเศษครูตยุ่ สวัสดิการ ทบ. ชั้น 3 ตรงข้ามพรรคประชาธิปัต ย์ ถนนเศรษฐศิริ 2 เขตพญาไท กทม.
*สงวนสิทธิในการคืนคอร์ สทุ กกรณี*

คอร์ส เทอม2’62
ป.4 (3วิช า)
* คอร์สเทอม 2’62
เรียน เสาร์ , อาทิตย์
2,3 พ.ย.62 – 22,23 ก.พ.63 (15ครั้ง)

เด็กเก่า : เริ่มรับสมัคร 10 กันยายน 2562
เด็กใหม่ : เริ่มรับสมัคร 12 กันยายน 2562
โทร. 02-6195635, 086-8808813
www.krutui.com
Facebook : krutuitutor
Id @ : krutuitutor

1. รอบเสาร์เช้า

ป.4 (5วิชา)

รหัสคอร์ส KT4231

08.30-12.00 น.

2. รอบเสาร์บา่ ย

(45ชม.)

รับ 35 คน

1. รอบอาทิตย์เช้า
08.30-12.00 น.

รหัสคอร์ส KT4253
(45ชม.)

รับ 40 คน

รหัสคอร์ส KT4232

12.45-16.15 น.

(45ชม.)

รับ 35 คน

ค่า คอร์ส 5,000 บาท

ค่า คอร์ส 5,000 บาท

3 วิชาประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ

5 วิชาประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- สังคม
- ภาษาอังกฤษ

แบบชาระค่ าเรี ยนพิเศษกับ ครู ต่ ยุ ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทยทุก สาขา (เงินสด)
รหัสคอร์ ส

K

T

จานวนเงิน ……….. บาท

ชื่อ-สกุล นักเรี ยน(ไม่ต้องใส่คานาหน้ าชื่อ) ..............................................................................................
โทรศัพท์(REF.1) ....................................................... S_id(REF) .................................
คาชีแ้ จง 1. กรุณาตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ อง ก่อนกรอกใบสมัครหากเกิดความผิดพลาดให้ ติดต่อแก้ ไ ขกับธนาคารทัน ที
2. ใช้ แบบชาระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านั ้น และใบสมัครนี ้ถ่ายสาเนาได้
3. โปรดเก็บสาเนาการชาระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบที่นั่งและรับเอกสาร
*สงวนสิทธิในการคืนคอร์ สทุ กกรณี*

เรียนพิเศษครูตยุ่ สวัสดิการ ทบ. ชั้น 3 ตรงข้ามพรรคประชาธิปัต ย์ ถนนเศรษฐศิริ 2 เขตพญาไท กทม.
*สงวนสิทธิในการคืนคอร์ สทุ กกรณี*

คอร์สเทอม2’62
ป.5 (3วิช า)
* คอร์สเทอม 2’62
เรียน เสาร์ , อาทิตย์
2,3 พ.ย.62 – 22,23 ก.พ.63 (15ครั้ง)

เด็กเก่า : เริ่มรับสมัคร 10 กันยายน 2562
เด็กใหม่ : เริ่มรับสมัคร 12 กันยายน 2562
โทร. 02-6195635, 086-8808813
www.krutui.com
Facebook : krutuitutor
Id @ : krutuitutor

1. รอบวันเสาร์

ป.5 (5วิชา)

รหัสคอร์ส KT5231

08.30-16.00 น. (90ชม.) รับ 45 คน
เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

2. รอบวันอาทิตย์

รหัสคอร์ส KT5233

08.30-16.00 น. (90ชม.) รับ 45 คน
ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

1. รอบวันเสาร์

รหัสคอร์ส KT5251

08.30-16.15 น.
(90ชม.) รับ 85 คน
เรียน/ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 2 ห้อง)

2. รอบวันอาทิตย์
08.30-16.15 น.

รหัสคอร์ส KT5253
(90ชม.)

รับ 45 คน

ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

ค่า คอร์ส 9,000 บาท

ค่า คอร์ส 9,000 บาท

เรียน : คณิต วิทย์ อังกฤษ

เรียน : คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ

แบบชาระค่ าเรี ยนพิเศษกับ ครู ต่ ยุ ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทยทุก สาขา (เงินสด)
รหัสคอร์ ส

K

T

จานวนเงิน ……….. บาท

ชื่อ-สกุล นักเรี ยน(ไม่ต้องใส่คานาหน้ าชื่อ) ..............................................................................................
โทรศัพท์(REF.1) ....................................................... S_id(REF) .................................
คาชีแ้ จง 1. กรุณาตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ อง ก่อนกรอกใบสมัครหากเกิดความผิดพลาดให้ ติดต่อแก้ ไ ขกับธนาคารทัน ที
2. ใช้ แบบชาระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านั ้น และใบสมัครนี ้ถ่ายสาเนาได้
3. โปรดเก็บสาเนาการชาระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบที่นั่งและรับเอกสาร
*สงวนสิทธิในการคืนคอร์ สทุ กกรณี*

เรียนพิเศษครูตยุ่ สวัสดิการ ทบ. ชั้น 3 ตรงข้ามพรรคประชาธิปัต ย์ ถนนเศรษฐศิริ2 เขตพญาไท กทม.

คอร์สเทอม 2’62
ป.6 (5วิชา) ภาคปกติ
* คอร์สเทอม 2’62
เรียน เสาร์ , อาทิตย์
2,3 พ.ย.62 – 22,23 ก.พ.63 (15ครั้ง)
เด็กเก่า : เริ่มรับสมัคร 10 กันยายน 2562
เด็กใหม่ : เริ่มรับสมัคร 12 กันยายน 2562
โทร. 02-6195635, 086-8808813
www.krutui.com
Facebook : krutuitutor
Id @ : krutuitutor

1. รอบวันเสาร์

ป.6 (3วิชา) Gifted

รหัส คอร์ส KT6251 1. รอบวันเสาร์

08.30-16.15น. (90ชม.) รับ 50 คน
เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

ป.6 (2วิชา) EP

รหัส คอร์ส KT6231 1. รอบวันเสาร์

08.30-16.00น. (90ชม.) รับ 65 คน
เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

รหัส คอร์ส KT6221

08.30-16.00น. (90ชม.) รับ 50 คน
เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

2. รอบวันอาทิตย์ รหัสคอร์ส KT6253 2. รอบวันอาทิตย์ รหัสคอร์ส KT6233 2. รอบวันอาทิตย์ รหัสคอร์ส KT6223
08.30-16.15น. (90ชม.) รับ 80 คน
เรียน/ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 2 ห้อง)

08.30-16.00น. (90ชม.) รับ 65 คน
ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)

ค่า คอร์ส 9,000 บาท
เรียน : คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ

ค่า คอร์ส 9,000 บาท
เรียน : คณิต วิทย์ อังกฤษ

08.30-16.00น. (90ชม.) รับ 50 คน
ไม่เรียนปิดเทอมตุลา (เปิด 1 ห้อง)
ค่า คอร์ส 9,000 บาท
เรียน : คณิต อังกฤษ

แบบชาระค่ าเรี ยนพิเศษกับ ครู ต่ ยุ ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทยทุก สาขา (เงินสด)
รหัสคอร์ ส

K

T

จานวนเงิน ……….. บาท

ชื่อ-สกุล นักเรี ยน(ไม่ต้องใส่คานาหน้ าชื่อ) ..............................................................................................
โทรศัพท์(REF.1) ....................................................... S_id(REF) .................................
คาชีแ้ จง 1. กรุณาตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ อง ก่อนกรอกใบสมัครหากเกิดความผิดพลาดให้ ติดต่อแก้ ไ ขกับธนาคารทัน ที
2. ใช้ แบบชาระค่าเรียน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน ต่อ คอร์สเท่านั ้น และใบสมัครนี ้ถ่ายสาเนาได้
3. โปรดเก็บสาเนาการชาระเงินค่าเรียนจากธนาคาร เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบที่นั่งและรับเอกสาร
*สงวนสิทธิในการคืนคอร์ สทุ กกรณี*

