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เปิดชําระเงิน

วนัท่ี 11 มี.ค. 64 เป็นตน้ไป  

www.positive-learning.in.th

สอนสดทกุรอบ 

ชอ่งทางการชาํระเงนิ 

       1.  ผา่นธนาคารกรงุศรีฯทกุสาขาโดยดาวนโ์หลดใบ Payin จากเว็บไซต ์(เงนิสดเท่านัน้) 

       2.  ชาํระผ่านหนา้เว็ปไซตโ์ดยตรง (เงนิสด หรือ บตัรเครดิต) 

 

วิชาเรยีน - ระดบัชัน้เรยีน รหสัคอรส์ วนัเรยีน เวลาเรียน วนัเริม่-วนัส้ินสดุ ค่าเรยีน 

วิทยาศาสตร ์ป.3    STEP 2  (ครฟู้า) 
 

SB6431 เสาร ์ 8.30 -10.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

SB6432 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

คณิตศาสตร ์ป.3  STEP 2  (ครปูาลม์) 
MB6431 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

MB6432 อาทิตย ์ 8.30 -10.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

ภาษาองักฤษ ป.3  STEP 2  ( ครฟูู่  ) EB6441 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

คณิตศาสตร ์ป.4  STEP 2  (ครปูาลม์ ) 

MB6441 เสาร ์ 8.30 -10.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

MB6442 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.4 STEP 2 (ครปูาลม์ ) 

MB6443 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

MB6444 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

วิทยาศาสตร ์ป.4    STEP 2 (ครจูา๋) 

SB6441 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

SB6442 อาทิตย ์ 8.30 -10.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

ปฏบิติัการวิทยาศาสตร ์ป.4 (ครฟู้า) STEP2 

เนน้การฝึกทกัษะการทดลอง ลงมอืปฏิบัตจิริงสรา้งเจต

คตทิีด่ีตอ่การเรียน 

LB6441 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 6,000 

LB6442 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 6,000 

ภาษาไทย ป.4   STEP 2 ( ครอูลซิ) 

TB6441 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

TB6442 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,000 

ภาษาองักฤษ ป.4  STEP 2  ( ครฟูู่  ) EB6441 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,000 

JumpStar t English STEP 2 (ครฟูู่ ) 
สําหรบันกัเรียนป.4-5 

- เนน้การพดูสนทนา เพ่ือใหน้อ้งๆไดฝึ้กฝน เพ่ือเตรียมสอบ

สมัภาษณ,์ ฝึกเรียบเรียงประโยคเบ้ืองตน้ (structure) ปู
พ้ืนฐานสูก่ารเขยีน, ฝึกทาํโจทยเ์ตรียมพรอ้มดา้นไวยากรณ ์

(Error/Cloze Passage) และ รวบรวมคาํศัพทเ์ป็นหมวดหมูเ่พ่ือ
การจาํที่งา่ยขึน้ พรอ้มกิจกรรมท่ีเอ้ือใหน้อ้งๆไดพ้ฒันา

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งครบถว้น (เพ่ือเตรียมความพรอ้มการ

สอบเขา้ โรงเรียนสาธิต, Gifted และ โครงการEP ของ
โรงเรียนรัฐบาลชัน้นาํ (รบัจาํนวนจาํกดั) 

AB6451 เสาร ์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 8,000 


