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เปิดชําระเงิน

วนัท่ี 11 มี.ค. 64  เป็นตน้ไป   www.positive-learning.in.th

ชอ่งทางการชาํระเงนิ 

       1.  ผา่นธนาคารกรงุศรีฯทกุสาขาโดยดาวนโ์หลดใบ Payin จากเว็บไซต ์(เงนิสดเท่านัน้) 

       2.  ชาํระผา่นหนา้เว็ปไซตโ์ดยตรง (เงนิสด หรือ บตัรเครดิต) 

  ป.6  

 STEP 2  (มิ.ย.- ส.ค.64)  
 
 
 

วิชาเรียน - ระดบัชัน้เรียน รหัสคอรส์ วนัเรียน เวลาเรียน วนัเร่ิม-วันส้ินสดุ คา่เรียน 

คอรส์รวม ป.6  STEP 2 ( ทมีอาจารย ์POSITIVE ) 

เรียน 4 วิชา วิทย ์คณิตฯ  ภาษาไทย  สงัคม 

RB6461 เสาร ์ 14.00 -18.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 12,000 

RB6462 อาทิตย ์ 13.00 -17.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 12,000 

 

วิทยาศาสตร ์ป. 6 STEP 2  ( อ.นนั ) 

 

SB6461 เสาร ์ 08.30 -10.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

SB6462 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

SB6463 อาทิตย ์ 08.30 -10.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

SB6464 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

วิทยาศาสตร ์ป. 6 STEP 2  ( ครกูวาง ) 

SB6465 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500

SB6466 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500

SB6467 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500

SB6468 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

ปฏิบตักิารวิทยาศาสตรป์.6 STEP 2 (ครจูา๋) 

LB6461 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 6,000 

LB6462 เสาร ์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 6,000

LB6463 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 6,000

 

คณิตศาสตร ์ Gifted ป.6 STEP 2 ( อ.แคน ) 

MB6461 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

MB6462 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

MB6463 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

 

คณิตศาสตร ์Advance ป.6  STEP 2 (อ.แคน) 

MB6464 เสาร ์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

MB6465 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตร ์ป.6 SETP 2 (อ.แคน) 
MB6466 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

MB6467 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

 

ภาษาไทย ป.6  STEP 2  (ครนูชุ) 

TB6461 เสาร ์ 08.30 -10.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

TB6462 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

TB6463 อาทิตย ์ 08.30 -10.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

TB6464 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

 

 

ภาษาไทย ป.6  STEP 2  (ครปู๊อก) 
 

TB6465 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

TB6466 เสาร์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

TB6467 เสาร์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

TB6468 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

TB6469 อาทิตย ์ 16.00 -17.30 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

 

 

สงัคมศึกษา ป.6 STEP 2   (ครนูษิ) 

NB6461 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

NB6462 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

NB6463 เสาร ์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

NB6464 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

NB6465 อาทิตย ์ 16.00 -17.30 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

ภาษาองักฤษ ป.6  Gifted STEP 2  (ครฟูู่) EB6461 เสาร ์ 8.30 -10.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

EB6462 อาทิตย ์ 8.30 -10.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

ภาษาองักฤษ ป.6  Advance STEP 2  (ครฟูู่) 

EB6463 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

EB6464 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

ตะลยุโจทยภ์าษาอังกฤษ ป.6 STEP 2 (ครเูคท่ี ) 
EB6465 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500

EB6466 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500

INTENSIVE GRAMMAR ป.6 STEP 2 (ครเูคท่ี) หลกัสตูร 

ไวยากรณแ์บบเขม้ สรปุไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ โดยเนน้

ประเด็นไวยากรณท่ี์เป็นพื้นฐานส าคัญ เชน่ parts of speech, 

sentence types, tenses, clauses, conditionals, connectives เป็น

ตน้ ซ่ึงจะ เป็นการเนน้สอนเพ่ือใหน้าํไปใชไ้ดจ้ริง ไมใ่ชแ่ค่ทอ่ง

กฎ เหมาะสาํหรบั ผูท้ีไ่มม่ัน่ใจเรื่องไวยากรณเ์รียนไวยากรณ์

มาเยอะแตเ่หมือนยงัปรับใชไ้มไ่ด ้พรอ้มทาํโจทยค์วบคูก่นัไป 

เพ่ือความพรอ้มสูส่นามสอบ 

GB6461 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 4,500 

GB6462 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 4,500 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน) STEP 2 (ครเูคที)่ 

ฝึกทกัษะไวยากรณ ์คาํศพัท,์การอา่น,การฟัง,การตคีวามและ

ทกัษะการสนทนา เพ่ือ สอบเขา้ม.1,EP (รับจาํนวนจาํกดั) 

CB6461 เสาร ์ 16.00 -17.30 น. 5 ม.ิย.-28 ส.ค.64 8,000 

CB6462 อาทิตย ์ 16.00 -17.30 น. 6 ม.ิย.-29 ส.ค.64 8,000 


