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• สอนและติวเสร�มทักษะ
วิชาตางๆใหกับนองนักเรียน นักศึกษา
และผูที่สนใจในหลากหลายหลักสูตร คือ
จีน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร
เปนตน

We make
English easy
for your
Kids

• Kevalee English Speaking Class:
เนนฝกการพูดและการใชภาษาในการสื่อสาร
• For Foreigners! Thai or English
Intensive Course! Get Certification!
- Basic Conversation in Daily life.
>> Greeting
- Vocabularies>>Places, Prepositions etc.
- Alphabets, Vowels, Making words,
Making phrases and Making sentences
- Reading stories and passages
- Writing
• Yoga Meditation Class: โยคะ สมาธิ
- การฝกโยคะควบการฝกสมาธิ
มุงเนนกายและใจไปพรอมกัน
- Yoga meditation class which focuses
on both body and mind!

Promotion Hours !!!

**Special fees for Learning hour
between 8 a.m. - 2 p.m.
Monday-Friday**
****สนใจติดตอดวน****

KEVALEE KNOWLEDGE &
TALENT SCHOOL

กาวและมุงสูอาเซียน
236/8 ถนนสาธุประดิษฐ
บางโพงพาง ยานนาวา
กรุงเทพ 10120
Phone: 0-2674-3395-6 press 6
Fax: 0-2212-3769
เวลาทำการ : จันทร-ศุกร 8 - 20 น.
เสาร -อาทิตย 8 - 17 น.

เปดรับสมัคร
ตลอดป

คอรสทั่วไป

• คอรสสอนการบาน (Tutorial Class)
สอนเนื้อหาภาษาอังกฤษสำหรับนองๆ
ที่เรียนโปรแกรมสองภาษา (Bilingual) หรือเรียน
ร.ร.นานาชาติที่ตองการคำแนะนำในการทำ
การบานหลังการเรียน ชวงเย็นตั้งแต 16.30–20.00 น.
ชวงวัน ธรรมดา (จันทร-ศุกร)
• คอรสเร�ยนพ�เศษสำหรับผูที่ตองการติวพ�เศษ
เพ�่อสอบเขารร.นานาชาติ
สำหรับหรือผูที่เพิ่งสอบเขาเรียนรร.นานาชาติและ
มีปญหาตองปรับตัวในการเรียนดวย
• คอรสพ�เศษ “Learning Experience at
Kevalee International School”
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เพื่อรวมแบงปนประสบการณตรงในการเรียนรวมกับ
เพื่อนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเกวลีในชั้นเรียนปกติ
ในชวงปดเทอมตุลาคม และ ปดเทอม มีนาคม-เมษายน
เปนเวลา 3-6 สัปดาห สนใจสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
โทร. 0-2906-6427
• ชั้นเร�ยนเสร�มทักษะภาษาอังกฤษ
วันเสาร-อาทิตย
เรียนเปนกลุมสำหรับนองๆตั้งแตอนุบาลถึงม.6 เด็กเล็ก
(KG-ป.3) 2 ชม./ครั้ง เด็กโต (ป. 4-ม.6) 3 ชม/ครั้ง
เนื้อหาการเรียนเนน Phonics/การใชภาษา
/ศัพท/Thinking Skill/Comprehension

ชื่อคอรส

จำนวนคอรส
และชั่วโมง

คาใชจายสุทธิ
รวมคาเอกสารการเร�ยน

ชั้นเร�ยนปกติ เร�ยนทุกวันเสาร/วันอาทิตย เชา/บาย :
Level KG/L1-3
(2 ชม.ตอวัน)

24 ชม./ 1 คอรส
96 ชม. / 4 คอรส

3,200 บาท
9,600 บาท

Level 4-10
(3 ชม.ตอวัน)

36 ชม. / 1 คอรส
144 ชม. (4 คอรส)

4,600 บาท
14,400 บาท

คอรสภาษาอังกฤษพ�้นฐาน
และสนทนาภาษาอังกฤษ

จัดชั่วโมงการเรียน
ตามความสะดวกของ
ผูเรียนและผูสอน
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
ครั้งละ 2-3 ชม.

4,500 บาท/คน
(กลุมละ4 คนขึ้นไป)
หรือ ชม.ละ 550 บาท/คน/ชม.
คนที่ 2, 3 เพิ่มอีก 100 บาท
/คน/ชม.

คอรส Learning
Experience with
Kevalee Int’l School
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3 สัปดาห ชวง ต.ค.
หรือ 6 สัปดาหชวง
มี.ค. - พค.ของทุกป

**ติดตอสอบถามราคา
ปจจุบัน เพิ่มเติมไดที่
ร.ร. Kevalee หทัยราษฎร
โทร.0-2-906-6427

คอรส CU TEP/ TOEFL

สอบถามเวลาที่เปด
สอนกับโรงเรียน
เรียนครั้งละ 2 ชม.
คอรสละ 20 ชม.

ชม.ละ 550 บาท

คอรสซัมเมอรและ
คอรสปดเทอมเดือน
ตุลาคม (สาธุประดิษฐ)

1 สัปดาห
2 สัปดาห
3 สัปดาห
4 สัปดาห

คอรสสอนเดี่ยว/สอนการบาน

เลือกโรงเร�ยนที่ ไวใจไดใหบุตรหลานที่คุณรัก…

(15/30 ชม.)
(30/60 ชม.)
(45/90 ชม.)
(60/120 ชม.)

2,990.- / 5,800.5,800.- / 11,400.8,500.- / 15,990.11,000.- / 21,000.-

