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เปิดช าระเงิน 10 พ.ย.63 

เป็นตน้ไป 

1 

ป.6 

PRESTEP (มี.ค.- เม.ย.64) 
 

 

สอนสดทกุรอบ 

 

 

 

รายละเอียดคอรส์ รหสัคอรส์ วนัท่ีเรยีน เวลาเรยีน วนัเริม่-วนัสิ้นสดุ ค่าเรียน 

คอรส์รวม ป.6 PRE STEP  

เรียน 4 วิชา วิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทยและ

สงัคมศึกษา  

RP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 13.00 -17.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 12,000 

 

ปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP 

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 

วิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP (ครกูวาง) SP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (ครกูวาง) SP6462 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP SP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP SP6464 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

คณิตศาสตร ์ป.6 Gifted   PRE STEP             MP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

คณิตศาสตร ์ป.6 Gifted   PRE STEP             MP6462 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

คณิตศาสตร ์ ป.6 Advance   PRE STEP MP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตร ์ป.6  PRE STEP MP6464 จันทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) TP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) TP6462 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP(ครปู๊อก) TP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP(ครปู๊อก) TP6464 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP   NP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP   NP6462 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP   NP6463 จันทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาองักฤษ  ป. 6  Gifted PRE STEP   (ครฟูู่ )  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบัใจความ การฟัง การ

เขยีน และค าศัพทส์ าหรับสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

EP6461 จันทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ภาษาองักฤษ ป. 6 Advance PRE STEP  (ครฟูู่ )  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบัใจความ การฟัง การ

เขยีน และค าศัพทส์ าหรับสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

EP6462 จันทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 23 มี.ค.-8 เม.ย.64 4,500 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.6)  PRE STEP   (ครพูอลลี่)  

เนน้ท าแบบฝึกหัด : Grammar และ Sentence Writing โดยฝึกให้

นกัเรียนท าโจทยซ์ า้ๆ แตล่ะหัวขอ้อยา่งละเอียดเพื่อฝึกทกัษะ 

และเสริมสรา้งความเขา้ใจและพื้นฐานใหแ้นน่มากขึน้เพื่อการ

สอบเขา้  

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

INTENSIVE GRAMMAR ป. 6 PRE STEP  ((ครพูอลลี่) 

สรปุไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ โดยเนน้ประเด็นไวยากรณส์ าคญั 

เชน่ parts of speech, sentence types, tenses, clauses, 

conditionals, connectives เป็นตน้ ซ่ึงจะ เป็นการเนน้สอนเพื่อให้

น าไปใชไ้ดจ้ริง ไมใ่ชแ่ค่ท่องกฎ เหมาะส าหรับ ผูท้ี่ไมม่ัน่ใจเร่ือง

ไวยากรณ ์ยงัปรับใชไ้มไ่ด ้พรอ้มท าโจทยค์วบคู่กนัไป เพือ่

ความพรอ้มสู่สนามสอบ 

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

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

STEP เหมาะส าหรับนกัเรียนป.5-6 ฝึกทกัษะไวยากรณ ์ค า

ศัพท,์การอ่าน,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 


