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รายละเอียดคอรส์ รหสัคอรส์ วนัท่ีเรยีน เวลาเรยีน วนัเริม่-วนัสิ้นสดุ ค่าเรยีน 

คอรส์รวม ป.5 PRE STEP          

เรียน 4 วิชา วิทย ์คณิตฯ  ภาษาไทย  สังคม 
RP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 13.00 -17.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 10,000 

ปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์ป.5 PRE STEP 

เนน้การฝึกทกัษะการทดลอง ลงมอืปฏิบัตจิริงสรา้งเจตคตทิี่ดีตอ่

การเรียน 

LP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 5,500 

LP6462 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 5,500 

LP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 5,500 

คณิตศาสตร ์ป.5-Gifted PRE STEP    (ครตูัม้)        MP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

คณิตศาสตร ์ป.5– Advance PRE STEP  (ครตูัม้) MP6452 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.5 PRE STEP (ครตูัม้) MP6453 
จันทร ์– ศกุร ์

12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

วิทยาศาสตร ์ป.5    PRE STEP          SP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

วิทยาศาสตร ์ป.5    PRE STEP               SP6452 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

สงัคมศึกษา ป.5  PRE STEP             NP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

ภาษาไทย   ป.5      PRE STEP      (ครปูอนด)์       TP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

ภาษาองักฤษ  ป. 5 PRE STEP   (ครฟูู่ )              EP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,000 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.5)PRE STEP( ครพูอลลี่)    

เนน้ท าแบบฝึกหัด : Grammar และ Sentence Writing โดยฝึกให้

นกัเรียนท าโจทยซ์ า้ๆ แตล่ะหัวขอ้อยา่งละเอียดเพื่อฝึกทกัษะ และ

เสริมสรา้งความเขา้ใจและพื้นฐานใหแ้นน่มากขึน้เพื่อการสอบเขา้  

EP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

INTENSIVE GRAMMAR PRE STEP  (ครพูอลลี่)หลกัสตูร 

ไวยากรณแ์บบเขม้ สรปุไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ โดยเนน้ประเด็น

ไวยากรณท์ี่เป็นพื้นฐานส าคญั เชน่ parts of speech, sentence 

types, tenses, clauses, conditionals, connectives เป็นตน้ ซึ่งจะ เป็น

การเนน้สอนเพื่อใหน้ าไปใชไ้ดจ้ริง ไมใ่ชแ่ค่ท่องกฎ เหมาะส าหรับ 

ผูท้ี่ไมม่ัน่ใจเร่ืองไวยากรณเ์รียนไวยากรณม์าเยอะแตเ่หมือนยงั

ปรับใชไ้มไ่ด ้พรอ้มท าโจทยค์วบคู่กนัไป เพื่อความพรอ้มสู่สนาม

สอบ 

GP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

JumpStart English PRESTEP (ครฟูู่ )ส าหรบันกัเรียนป.4-5 

- เนน้การพดูสนทนา เพื่อใหน้อ้งๆไดฝึ้กฝน เพ่ือเตรียมสอบ

สมัภาษณ,์ ฝึกเรียบเรียงประโยคเบ้ืองตน้ (structure), ฝึก

ไวยากรณ ์(Error/Cloze Passage) และ รวบรวมค าศัพทเ์ป็น

หมวดหมูเ่พื่อการจ าที่งา่ยขึน้ พรอ้มเกมส ์รปูภาพ คอมิค เเละ

กิจกรรมที่เอื้อใหน้อ้งๆไดพ้ฒันาภาษาองักฤษไดอ้ยา่งครบถว้น 

(เพื่อเตรียมความพรอ้มการสอบเขา้  สวนกหุลาบ (English 

Program) สามเสน (EP) สาธิตประสานมิตร (SPIP) สตรีวิทยา 

(EP) หรือรรที่ใช ้หลกัสตูรสองภาษา (Bilingual),  Gifted รร 

สาธิต/ รร รัฐบาลชัน้น า) (รบัจ านวนจ ากดั) 

AP6451 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 8,000 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน)(ครพูอลลี่) PRE STEP 

เหมาะส าหรับนกัเรียนป.5-6 ฝึกทกัษะไวยากรณ ์ค าศัพท,์การ

อ่าน,การฟัง,การตคีวามและทกัษะการสนทนา เพื่อ สอบเขา้ม.

1,EP (รบัจ านวนจ ากดั) 

CP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 8,000 

สอนสดทกุรอบ 

 


