
TUITION FEES FLS PROGRAMS 
 

 

  

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปี 2015  
เฉพาะเรียนภาษาแบบ General English และ Internsive English 

ราคาคอร์ส Saddleback College  

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 
 

 58,100 บาท     (4 สปัดาห์) 

 113,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 170,100 บาท   (12 สปัดาห์) 

 298,200 บาท   (24 สปัดาห์) 
*เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 61,600 บาท     (4 สปัดาห์) 

 120,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 180,600 บาท   (12 สปัดาห์) 

 315,000 บาท   (24 สปัดาห์) 
           *เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

                          ราคาคอร์ส Tennessee Tech University 

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 
 

 58,100 บาท     (4 สปัดาห์) 

 113,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 212,625 บาท   (12 สปัดาห์) 

 302,400 บาท   (24 สปัดาห์) 
*เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 63,700 บาท     (4 สปัดาห์) 

 123,200 บาท   (8 สปัดาห์) 

 184,800 บาท   (12 สปัดาห์) 

 323,400 บาท   (24 สปัดาห์) 
           *เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 



 

ราคาคอร์ส Las Vegas Institute 

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 

 

 51,100 บาท     (4 สปัดาห์) 

 107,800 บาท   (8 สปัดาห์) 

 161,700 บาท   (12 สปัดาห์) 

 260,400 บาท   (24 สปัดาห์) 
*เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 55,300 บาท     (4 สปัดาห์) 

 107,800 บาท   (8 สปัดาห์) 

 161,700 บาท   (12 สปัดาห์) 

 281,400 บาท   (24 สปัดาห์) 
*เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

                          ราคาคอร์ส Citrus College 

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 

 

 58,100 บาท     (4 สปัดาห์) 

 113,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 170,100 บาท   (12 สปัดาห์) 

 281,400 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 61,600 บาท     (4 สปัดาห์) 

 120,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 180,600 บาท   (12 สปัดาห์) 

 315,000 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 
 

 

 

 

 



ราคาคอร์ส Boston Commons 

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 

 

 57,400 บาท     (4 สปัดาห์) 

 112,000 บาท   (8 สปัดาห์) 

 168,000 บาท   (12 สปัดาห์) 

 285,600 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 60,200 บาท     (4 สปัดาห์) 

 117,600 บาท   (8 สปัดาห์) 

 176,400 บาท   (12 สปัดาห์) 

 298,200 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 
 

                         ราคาคอร์ส Chestnut Hill College 

General English (20 ชัว่โมง) Intensive English (25 ชัว่โมง) 

 

 53,900 บาท     (4 สปัดาห์) 

 105,000 บาท   (8 สปัดาห์) 

 168,000 บาท   (12 สปัดาห์) 

 268,800 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 

 

 58,100 บาท     (4 สปัดาห์) 

 113,400 บาท   (8 สปัดาห์) 

 170,100 บาท   (12 สปัดาห์) 

 289,800 บาท   (24 สปัดาห์) 

 *เฉพาะคา่เลา่เรียน 
 
*คา่เงินอเมริกาอตัรา 35 บาท ตอ่ 1 USD ดอลลา่ร์อเมริกา 
   
สมัครเรียนตดิต่อ IEP          : info@studyinter.com            : 02 640 1410 - 1  

mailto:info@studyinter.com

