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เปิดชําระเงินวนัท่ี 

17 มิ.ย. 64 
STEP 3 (ก.ย. - ต.ค.) 
ป.5 

ชอ่งทางการชาํระเงนิ 

       1.  ผา่นธนาคารกรงุศรีฯทกุสาขาโดยดาวนโ์หลดใบ Pay in จากเว็บไซต ์(เงนิสดเท่านัน้) 

       2.  ชาํระผา่นหนา้เว็ปไซตโ์ดยตรง (เงนิสด หรือ บัตรเครดิต) 

 

วิชาเรยีน - ระดบัชัน้เรยีน รหสัคอรส์ วนัเรยีน เวลาเรยีน วนัเริม่-วนัสิ้นสดุ ค่าเรยีน 

คอรส์รวม ป.5  STEP 3 (อาจารย ์Positive) 

เรยีน 4 วิชา วิทย ์คณิตฯ  ภาษาไทย  สงัคม 
RC6451 เสาร ์ 13.00 -17.00 น. 

เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
12,000 

วิทยาศาสตร ์ป.5 STEP 3  ( ครเูพียว) 

SC6451 เสาร ์ 8.30 -10.00 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
4,500 

SC6452 อาทิตย ์ 8.30 -10.00 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 
4,500 

ปฏิบติัการวิทยาศาสตรป์.5 STEP 3 (ครจูา๋) 

LC6461 เสาร ์
12.30 -14.00 น. เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
6,000 

LC6462 อาทิตย ์
12.30 -14.00 น. อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 

6,000 

คณิตศาสตร ์ป.5 STEP 3   ( ครตูัม้ )  

MC6451 เสาร ์ 10.15 -11.45 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
4,500 

MC6452 อาทิตย ์ 10.15 -11.45 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 
4,500 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.5 STEP 3 (ครตูัม้) 

MC6453 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 

4,500 

MC6454 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 

4,500 

สงัคมศึกษา ป.5   STEP 3 ( ครนิูษ ) NC6451 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 

4,500 

สงัคมศึกษา ป.5   STEP 3 ( ครแูบงค)์ NC6452 อาทิตย ์ 16.00-17.30 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 

4,500 

ภาษาไทย   ป.5    STEP 3 (ครปูอนด)์ 

TC6451 เสาร ์ 16.00-17.30 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 

4,500 

TC6452 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 

4,500 

ภาษาองักฤษ ป.5  STEP 3 (ครพูอล) EC6451 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 

4,500 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.5 STEP 3 (ครเูคธ่ี) 

EC6464 เสาร ์ 16.00-17.30 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 

4,500 

EC6465 อาทิตย ์ 12.30 -14.00 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 

4,500 

READING 1 (ครเูคธ่ี)  

เทคนคิในการทาํขอ้สอบ Reading comprehension และ 

ฝึกทกัษะในการจับใจความของบทความ 

 

DC6461 เสาร ์ 12.30 -14.00 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
4,500 

DC6462 อาทิตย ์ 14.15 -15.45 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 
4,500 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน) STEP 3 

(ครเูคธ่ี) 

ฝึกทกัษะไวยากรณ ์คาํศัพท,์การอ่าน,การฟัง,การ

ตคีวามและทกัษะการสนทนา เพื่อ สอบเขา้ม.1,EP 

(รับจาํนวนจาํกดั) 

CC6461 เสาร ์ 14.15 -15.45 น. 
เสารท์ี่ 4 ก.ย.- 30 ต.ค. และ 

พธุที่ 13 ต.ค. 64 
8,000 

CC6462 อาทิตย ์ 16.00 -17.30 น. 
อาทิตยท์ี่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 

และ จนัทรท์ี่ 25 ต.ค.64 
8,000 


