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บ้านครูจ๋า by ดร.จ๋า และ ดร.เชง

และ

ติดต่อสอบถามโทร 089-366-9792, 089-366-9794
Line ID: baankruja

คอร์สปิดเทอมซัมเมอร์ ปี 2561 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

*** สอนสดทุกรอบ กลุ่มเล็ก ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกคอร์ส ***
*** คอร์สเรียนล่วงหน้าระดับประถม เสริมกิจกรรม-การทดลองวิทยาศาสตร์ ทุกคอร์ส
ระดับ

วิชา

ป.3

คณิต-วิทย์

ป.4

คณิต-วิทย์

ป.5

คณิต-วิทย์

ป.6

คณิต-วิทย์

ม.2
ม.3

คณิต-วิทย์
คณิต-วิทย์

วันเรียน

เริ่ม – สิ้นสุด

เวลาเรียน

ค่าเรียน

อังคาร, พฤหัส
เสาร์
อังคาร, พฤหัส
เสาร์
จันทร์, พุธ, ศุกร์
เสาร์
จันทร์, พุธ, ศุกร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์

20 มี.ค. – 26 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
20 มี.ค. – 26 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
19 มี.ค. – 20 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
19 มี.ค. – 20 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
10 มี.ค. – 28 เม.ย.

13.00-16.00
8.30-12.30
9.00-12.00
8.30-12.30
13.00-16.00
8.30-12.30
9.00-12.00
8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30

4,500 บาท
4,200 บาท
4,500 บาท
4,200 บาท
5,400 บาท
4,200 บาท
5,400 บาท
4,200 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท

คอร์ส SMART ENGLISH : แยกตามระดับ
ป.2 -ม.3

English
เสาร์
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
13.30-15.00
คอร์ส FUN SCIENCE LAB : กิจกรรมและการทดลองวิทยาศาสตร์ แสนสนุก
ระดับประถม

เสาร์
10 มี.ค. – 28 เม.ย.
13.30-15.00
*** วันหยุดช่วงสงกรานต์ 11 เม.ย - 17 เม.ย 61

2,100 บาท
2,500 บาท

คอร์สโค้งสุดท้ายตะลุยโจทย์ติวเข้มเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้น ป.6
Gifted

คณิต-วิทย์

จันทร์ ถึง ศุกร์

5 มี.ค. – 9 มี.ค.

9.00-16.00

5,400 บาท

ภาคปกติ

คณิต-วิทย์-อังกฤษ
ไทย-สังคม

จันทร์ ถึง เสาร์

14 มี.ค. – 28 มี.ค.

9.00-12.00

3,900 บาท

*** รีบจองรอบเวลาเรียน ก่อนเต็มนะคะ ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม
ครูจ๋า: 089-366-9794 / ครูเชง: 089-366-9792
Line ID: baankruja

บ้านครูจ๋า
โดย ดร.จ๋า และ ดร. เชง

สอนสด ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกคอร์ส
คอร์
บ้ทุากนครู
จ๋า สby ดร.จ๋า (www.baankruja.com)
ติวเข้ม ติวสอบเข้า โดย ดร.จ๋า (ครูจ๋า)
ดร.เชง (ครูเชง) & ทีมงานคุณภาพจากจุฬาฯ
รายละเอียดคอร์สเรียน
คอร์สคณิตศาสตร์ ระดับประถมและระดับมัธยมต้น
 ปูพื้นฐานการคานวณอย่างละเอียด
 เน้นเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
 ตะลุยโจทย์ เพือ่ เพิ่มทักษะในการทาข้อสอบ
คอร์สวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและระดับมัธยมต้น
 ปูพื้นฐานให้เข้าใจในบทเรียน พร้อมตะลุยโจทย์
 กระตุ้นความคิดในเชิงวิเคราะห์
 เสริมกิจกรรม-การทดลองวิทยาศาสตร์ (ประถม)
คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับประถมและระดับมัธยมต้น
 ปูพื้นฐานไวยากรณ์ การอ่านและแปลบทความ
เพิ่มพูนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
 ตะลุยโจทย์ เพือ่ เพิ่มทักษะในการทาข้อสอบ
คอร์ส ป.6 ติวสอบเข้า ม.1
 ทบทวนเนื้อหา ตะลุยโจทย์ ข้อสอบเข้า ม.1
เพื่อเพิ่มทักษะและความแม่นยาในการทาข้อสอบ
คอร์สคณิต-วิทย์ อัจฉริยะ และ A-Class เส้นทางสู่ Gifted
 มุ่งฝึกฝนให้พร้อมทุกสนามสอบแข่งขัน
 ปูทางสู่ห้องเรียนพิเศษทางวิทย์-คณิต

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

คอร์สเปิดเทอม 1/61 (12 พ.ค. - 23 ก.ย. 61)

รายละเอียดค่าเรียน ต่อ 4 สัปดาห์
ป.2- ป.6 คณิต + วิทย์ 1,800 บาท
ป.2- ป.6 ภาษาอังกฤษ 1,200 บาท
ม.1- ม.3 ค่าเรียนวิชาละ 1,200 บาท

ชั้น
ป.2

(เรียนวิชาละ 1.30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

โปรโมชั่นพิเศษ
ป.2 - ม.3 สมัครครบ 2 วิชา รายเทอมลด 5%
ป.2 - ม.3 สมัครครบ 3 วิชา รายเทอมลด 10%
ม.1 - ม.3 สมัครครบ 3 วิชา รายเดือนลด 5%
สมัครเรียนได้ตลอดเทอมทุกเดือน
ค่าเรียนคิดจากวันที่เริ่มมาเรียนจริง
ค่ะ

ป.3

ป.4

สอนสด กลุ่มเล็ก ทุกคอร์ส

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านหลัง

วัน

เวลาเรียน

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

อังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15

คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

อังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15

คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

อังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15

คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

คณิต-วิทย์

คอร์สเปิดเทอม 1/61 12 พ.ค. – 23 ก.ย. 61

“ Free - ฟรี ” ชั้นประถมศึกษา
คอร์สเรียนเสริม เพิ่มความรู้
เรียน 1 คอร์ส ฟรี 4 ต่อ ***

วิชา

ป.5

อาทิตย์ 9.00-12.00

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

อังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15

คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

คณิต-วิทย์

อาทิตย์ 9.00-12.00

อังกฤษ

อาทิตย์ 12.45-14.15

ที่ตั้ง: จากวงเวียนใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดหญ้า
อยู่ก่อนถึงแพลทฟอร์ม (โรบินสันลาดหญ้า เก่า)

บ้านครูจ๋า
โดย ดร.จ๋า และ ดร. เชง

สอนสด ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกคอร์ส
วัน
เวลาเรียน
ทุชั้นกคอร์ส วิชา
ป.6

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ
ชั้น

วัน

เวลาเรียน

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

เสาร์

9.00-12.00

อังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15

คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

คณิต-วิทย์

คณิต-วิทย์

อาทิตย์ 9.00-12.00

คณิต-วิทย์

อังกฤษ

อาทิตย์ 12.45-14.15

คณิต-วิทย์
ม.2

วิชา

วัน

เวลาเรียน

ป.6 คณิต-วิทย์-อังกฤษ อาทิตย์ 13.00-17.00
ไทย-สังคม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
คณิต-วิทย์

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.1 สอน 5 วิชาหลัก
ค่าเรียน 5,500 บาทต่อเทอม**
**เริ่ม 3 มิ.ย. 61 – 16 ก.ย. 61
ชั้น

วิชา

คณิต-วิทย์

ม.1

คณิต-วิทย์
ม.3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม
ครูจ๋า: 089-366-9794 / ครูเชง: 089-366-9792
Line ID: baankruja
คอร์สเปิดเทอม 1/61 (12 พ.ค. - 23 ก.ย. 61)

ส/อา 12.45-14.15
เสาร์

9.00-12.00

ส/อา 12.45-14.15
เสาร์

ชั้น

วิชา

วัน

เวลาเรียน

ค่าเรียน
4 สัปดาห์
(บาท)

**

14.30-17.30

อาทิตย์ 9.00-12.00
เสาร์

คอร์ส คณิต-วิทย์ อัจฉริยะ GIFTED สสวท

ประถม
ปลาย

คณิตศาสตร์ เสาร์ 17.45-19.00 FREE
อัจฉริยะ
A-Class
เสาร์ 12.45-14.15 1,200
GIFTED
A-Class อาทิตย์ 12.45-14.15 1,200
GIFTED

14.30-17.30

อาทิตย์ 9.00-12.00

Private Class คอร์สเรียนแบบจัดกลุ่มนักเรียนมาเอง
การเรียนแบบจัดกลุ่มนักเรียนมาเอง สามารถเลือกวันและเวลาเรียน
เนื้อหาที่เรียนได้เอง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณิต-วิทย์

เสาร์

9.00-12.00

ภาษาอังกฤษ

เสาร์

12.45-14.15
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คณิต-วิทย์

เสาร์

14.30-17.30

รีบจองรอบเวลาเรียน ก่อนเต็มนะคะ

“ Free - ฟรี ” ชั้นประถมศึกษา คอร์สเรียนเสริม เพิ่มความรู้ เรียน 1 คอร์ส ฟรี 4 ต่อ ***
1. คอร์ส Math Level – ฝึกโจทย์คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ทุกวันเสาร์ รอบ 13.00 -14.00, รอบ 14.30-15.30 หรือ รอบ 17.30 -18.30 น. วันอาทิตย์ รอบ 13.00 -14.00 , รอบ 14.30-15.30 หรือ รอบ 17.10-18.10 น.
2. คอร์สคณิตอัจฉริยะสาหรับนักเรียนชั้น ป.4 - 6 – ฝึกฝนคณิตศาสตร์โจทย์ยาก โจทย์แข่งขัน ปูทางสู่ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) และสอบเข้า ม.1 ในวันเสาร์ เวลา 17.45-19.00 น.
3. คอร์ส Math Homework – รับการบ้านคณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพิ่มความแม่นยา หมายเหตุ: ทั้ง 4 คอร์สเสริม นักเรียนบ้านครูจ๋าสามารถเข้าเรียนคอร์สใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. ติวสอบช่วงกลางภาคและปลายภาค ตามตารางติวของบ้านครูจ๋า – เพื่อผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
(สาหรับนักเรียนชั้นมัธยม การเรียนเสริมคณิตศาสตร์จะมีการนัดเรียนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบระหว่างเรียนค่ะ)

