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12th floor Asia Building , Rachathewi
Tel: 0619299452
email: info.jointedu@gmail.com
Line ID : @jointedu
www.jointedu.net

IGCSE Course (for Oct/Nov 19 , Jan 2020, May/Jun 2020)
Subjects Available: Math , Physics, Biology, ESL, Chemistry, Computer Studies, ICT, Business Studies, Furthermath
Economics, Geography, Thai , Travel and Tourism, Art and Design , Science-Combined , Sociology

สอนทงั้ Board CIE และ Edexcel
Day&time: น ักเรียนเลือกเวลาเรียนเองได้
Tuition fee:
คอร์ส private
1. Full course 40 hours
เรียนทีม
่ ม
ุ corner ราคา 28,000 บาท
เรียนในห้องส่วนต ัวราคา 38,800 บาท
เรียนผ่าน skype ราคา 25,500 บาท
2. Buffet Package 40 น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ 3-4 วิชา ภายใน 40 ชว่ ั โมง
เรียนทีม
่ ม
ุ corner ราคา 28,800 บาท
เรียนในห้องส่วนต ัวราคา 39,300 บาท
เรียนผ่าน skype ราคา 26,000 บาท

3. Buffet Package 20 น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ 3-4 วิชา ภายใน 20 ชว่ ั โมง
เรียนทีม
่ ม
ุ corner ราคา 15,200 บาท
เรียนในห้องส่วนต ัวราคา 19,800 บาท
เรียนผ่าน skype ราคา 13,400 บาท

หมายเหตุ IGCSE Art and Design ราคา 12,000 บาท / 10 ชม เริม
่ ต้นที่ 10 ชม. (เรียนในห้องเรียนส่วนต ัว)
4. Full course 50 hours /subjects
เรียนทีม
่ ม
ุ corner ราคา 37,000 บาท

เรียนในห้องส่วนต ัวราคา 48,500 บาท
เรียนผ่าน skype ราคา 32,500 บาท

ทีมงานติวเตอร์:
นาทีมโดยพีบ
่ อลทีถ
่ น ัด Physics IGCSE / Math IGCSE พีเ่ ขามี slogan ว่าถ้าน ักเรียนทีเ่ ขาสอนได้ตา
่ กว่า A ถือว่า
้ ง Chem IGCSE + Bio IGCSE, ครูนริศ ICT + Math IGCSE ครูชุ/พีน
เขาล้มเหลวเขาปัน
้ A*มามากมาย พีฟ
่ ลุค/พีเ่ อือ
่ โี น่ ICT ทีป
่ น
ั้ A และ
A* พีโ่ ดโด้ ทีป
่ น
ั้ A* Geography ครูนา้ หวาน ชอบปัน
้ เด็ก A* Art and Design การ ันตีถงึ ทีมงานคุณภาพทีเ่ ราตงใจเลื
ั้
อกให้มาดูแล
บุตรหลานของท่านโดยเฉพาะ

Payment :
่ เรียน
1. ชาระเงินเต็มจานวนก่อนเริม
2. สามารถชาระเงินเป็นบ ัตรเครดิต /เดบิต หรือโอนเงินได้
3. น ักเรียนเก่าได้สว่ นลดพิเศษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
่ ั ผ่อนจ่าย 0%, 3 เดือน**
**บ ัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยมีโปรโมชน

ลิงค์ดต
ู ัวอย่างผลงานลูกศิษย์ของ Joint Education

ลิงค์ดท
ู ม
ี งานติวเตอร์

