
นักเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 63,400 63,400 63,400
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 3,000 3,000 3,000
ค่าบ ารุงห้องสมุด 1,500 1,500 1,500
ค่าหนังสือ, สมุด, และเอกสารประกอบการเรียน 2,800 2,800 2,800
ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่) 250 - -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 600 600 -
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่) 10,000 - -

รวม 81,550 71,300 70,700

ช่องทางการช าระเงิน
ช าระทาง  ATM หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านเลขบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี "โรงเรียนขจรเกียรติถลาง" เลขท่ี 264-4-571503
ช าระผ่านบัตรเครดิต ณ ห้องธุรการ (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ร้อยละ 1.7)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมถึง ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และว่ายน  า
นักรียนชาวต่างชาติระดับประถมศึกษาขึ นไป ท่ีต้องเรียนเสริมภาษาไทย (Thai Clinic) ต้องช าระค่าเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 5,000 บาท
นักเรียนสมัครใหม่ ต้องผ่านการประเมินผลและสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนในทุกกรณี
ชุดนักเรียนและชุดพละสามารถซื อได้ท่ี ห้อง KT Shop ของทางโรงเรียน

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน
1.ส าเนาสูติบัตรจ านวน 1 ชุด 4.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ 5.สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนท่ีเคยศึกษา
3.ส าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีต่างชาติ 6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ ว จ านวน 2 รูป

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

223 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

รายการ ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (EP)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ( โปรแกรม EP )

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:
โทร. 076 - 617 063 โทรสาร. 076-617 349   

Facebook : Kajonkiet Thalang School  

LINE ID : @kt_school

E-mail : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th      

LINE 

Official Account



นักเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,671 2,671 2,671
ค่าสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 24,800 24,800 24,800
ค่าภาษาจีน 1,000 1,000 1,000
ค่าจินตคณิต 600 600 600
ค่าเรียนว่ายน ้า 1,000 1,000 1,000
ค่าอาหาร 4,000 4,000 4,000
ค่าบ้ารุงห้องสมุด 1,200 1,200 1,200
ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่) 250 - -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 600 600 -
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่) 2,000 - -

รวม 38,121 35,871 35,271

ช่องทางการช้าระเงิน
ช้าระทาง  ATM หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านเลขบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี "โรงเรียนขจรเกียรติถลาง" เลขท่ี 264-4-571503
ช้าระผ่านบัตรเครดิต ณ ห้องธุรการ (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ร้อยละ 1.7)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมถึง ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และว่ายน ้า
นักเรียนไทยระดับประถมศึกษาขึ นไป ท่ีต้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL) ต้องช้าระค่าเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 8,000 บาท
นักเรียนสมัครใหม่ ต้องผ่านการประเมินผลและสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนในทุกกรณี
ชุดนักเรียนและชุดพละสามารถซื อได้ท่ี ห้อง KT Shop ของทางโรงเรียน

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน
1.ส้าเนาสูติบัตรจ้านวน 1 ชุด 4.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
2.ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ ส้าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ 5.สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนท่ีเคยศึกษา
3.ส้าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีต่างชาติ 6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ ว จ้านวน 2 รูป

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับ ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ( โปรแกรม ESC )

รายการ ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (ESC)

โปรแกรมพิเศษเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ( ESC )

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

223 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:
โทร. 076 - 617 063 โทรสาร. 076-617 349   

Facebook : Kajonkiet Thalang School  

LINE ID : @kt_school

E-mail : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th      

LINE 

Official Account



นักเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 58,900 58,900 58,900
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,000 4,000 4,000
ค่าภาษาจีน 3,000 3,000 3,000
ค่าบ ารุงห้องสมุด 1,500 1,500 1,500
ค่าหนังสือ, สมุด, และเอกสารประกอบการเรียน 2,800 2,800 2,800
ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่) 250 - -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 600 600 -
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่) 10,000 - -

รวม 81,050 70,800 70,200

ช่องทางการช าระเงิน
ช าระทาง  ATM หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านเลขบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี "โรงเรียนขจรเกียรติถลาง" เลขท่ี 264-4-571503
ช าระผ่านบัตรเครดิต ณ ห้องธุรการ (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ร้อยละ 1.7)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมถึง ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และว่ายน  า
นักรียนชาวต่างชาติระดับประถมศึกษาขึ นไป ท่ีต้องเรียนเสริมภาษาไทย (Thai Clinic) ต้องช าระค่าเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 5,000 บาท
นักเรียนสมัครใหม่ ต้องผ่านการประเมินผลและสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนในทุกกรณี
ชุดนักเรียนและชุดพละสามารถซื อได้ท่ี ห้อง KT Shop ของทางโรงเรียน

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน
1.ส าเนาสูติบัตรจ านวน 1 ชุด 4.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ 5.สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนท่ีเคยศึกษา
3.ส าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีต่างชาติ 6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ ว จ านวน 2 รูป

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

223 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ( โปรแกรม EP )

รายการ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 (EP)

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:
โทร. 076 - 617 063 โทรสาร. 076-617 349   

Facebook : Kajonkiet Thalang School  

LINE ID : @kt_school

E-mail : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th      
LINE 

Official Account



นักเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,671 2,671 2,671
ค่าสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 25,200 25,200 25,200
ค่าภาษาจีน 1,000 1,000 1,000
ค่าจินตคณิต 600 600 600
ค่าเรียนว่ายน ้า 1,000 1,000 1,000
ค่าบ้ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 1,200 1,200 1,200
ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่) 250 - -
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 600 600 -
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่) 2,000 - -

รวม 34,521 32,271 31,671

ช่องทางการช้าระเงิน
ช้าระทาง  ATM หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านเลขบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี "โรงเรียนขจรเกียรติถลาง" เลขท่ี 264-4-571503
ช้าระผ่านบัตรเครดิต ณ ห้องธุรการ (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ร้อยละ 1.7)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมถึง ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และว่ายน ้า
นักเรียนไทยระดับประถมศึกษาขึ นไป ท่ีต้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL) ต้องช้าระค่าเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 8,000 บาท
นักเรียนสมัครใหม่ ต้องผ่านการประเมินผลและสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนในทุกกรณี
ชุดนักเรียนและชุดพละสามารถซื อได้ท่ี ห้อง KT Shop ของทางโรงเรียน

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน
1.ส้าเนาสูติบัตรจ้านวน 1 ชุด 4.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
2.ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ ส้าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ 5.สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนท่ีเคยศึกษา
3.ส้าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีต่างชาติ 6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ ว จ้านวน 2 รูป

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

223 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

รายการ ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 (ESC)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โปรแกรมพิเศษเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ( ESC )

ระดับ ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ( โปรแกรม ESC )

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:
โทร. 076 - 617 063 โทรสาร. 076-617 349   

Facebook : Kajonkiet Thalang School  

LINE ID : @kt_school

E-mail : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th      

LINE 

Official Account



นักเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,671 2,671 2,671
ค่าสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 25,200 25,200 25,200
ค่าภาษาจีน 1,000 1,000 1,000
ค่าเรียนว่ายน ้า 1,000 1,000 1,000
ค่าบ้ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 1,200 1,200 1,200
ค่าบัตรนักเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่) 250 - -
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 600 600 -
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่) 2,000 - -

รวม 33,921 31,671 31,071

ช่องทางการช้าระเงิน
ช้าระทาง  ATM หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านเลขบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี "โรงเรียนขจรเกียรติถลาง" เลขท่ี 264-4-571503
ช้าระผ่านบัตรเครดิต ณ ห้องธุรการ (มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ร้อยละ 1.7)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมถึง ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และว่ายน ้า
นักเรียนไทยระดับประถมศึกษาขึ นไป ท่ีต้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL) ต้องช้าระค่าเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 8,000 บาท
นักเรียนสมัครใหม่ ต้องผ่านการประเมินผลและสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนในทุกกรณี
ชุดนักเรียนและชุดพละสามารถซื อได้ท่ี ห้อง KT Shop ของทางโรงเรียน

เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน
1.ส้าเนาสูติบัตรจ้านวน 1 ชุด 4.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
2.ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ ส้าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ 5.สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนท่ีเคยศึกษา
3.ส้าเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง กรณีต่างชาติ 6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ ว จ้านวน 2 รูป

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับ ชั นประถมศึกษาปีท่ี  6 ( โปรแกรม ESC )

รายการ ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ESC)

โปรแกรมพิเศษเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ( ESC )

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

223 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:
โทร. 076 - 617 063 โทรสาร. 076-617 349   

Facebook : Kajonkiet Thalang School  

LINE ID : @kt_school

E-mail : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th      
LINE 

Official Account
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