
 PRE- 
 
PRE STEP  (มี.ค.-เม.ย. 65) 

โรงเรยีนกวดวิชา    POSITIVE LEARNING   มาบญุครองชัน้ 5 โทร. 081-613-8945, 096-961-6515 

www.positive-learning.net   @positivelearning fb.me/positivetutorial 

www.positive-learning.net 

เปิดชําระเงินแลว้วนัน้ี 

 

ป.5   
 

 

รายละเอียดคอรส์ รหสัคอรส์ วนัท่ีเรยีน เวลาเรยีน วนัเริม่-วนัสิ้นสดุ ค่าเรยีน 

คอรส์รวม ป.5 PRE STEP          

เรียน 4 วิชา วิทย ์คณิตฯ  ภาษาไทย  สงัคม 
RP6551 จนัทร ์– ศกุร ์ 13.00 -17.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 12,000 

ปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์ป.5 PRE STEP (ครจูา๋) 

เนน้การฝึกทกัษะการทดลอง ลงมือปฏิบตัิจริงสรา้งเจต

คตทิี่ดีตอ่การเรียน 

LP6561 

 

จนัทร ์– ศกุร ์

12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 6,500 

คณิตศาสตร ์ป.5-Gifted PRE STEP    (ครตูัม้)        MP6551 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตร ์ป.5– Advance PRE STEP  (ครตูัม้) MP6552 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 
5,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.5 PRE STEP (ครตูัม้) MP6553 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 
5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.5    PRE STEP (ครเูพียว)  SP6551 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 
5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.5    PRE STEP (ครเูพียว)              SP6552 
จนัทร ์– ศกุร ์

10.15 -11.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

สงัคมศึกษา ป.5  PRE STEP   (ครแูบงค)์         NP6551 
จนัทร ์– ศกุร ์

14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาไทย   ป.5      PRE STEP      (ครปูอนด)์       TP6551 
จนัทร ์– ศกุร ์

16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาองักฤษ  ป. 5 PRE STEP  (ครพูอล)              EP6551 
จนัทร ์– ศกุร ์

16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน) PRE STEP 

(ครเูคธ่ี)เหมาะสาํหรับนกัเรียนป.5-6 ฝึกทกัษะ

ไวยากรณ ์คาํศพัท,์การอา่น,การฟัง,การตคีวามและ

ทกัษะการสนทนา เพื่อ สอบเขา้ม.1,EP (รบัจํานวน

จํากดั) 

CP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 8,000 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.5)PRE STEP( ครเูคธ่ี)    

เนน้ทาํแบบฝึกหดั : Grammar และ Sentence Writing โดย

ฝึกใหน้กัเรียนทาํโจทยซ์ํา้ๆ แตล่ะหัวขอ้อย่างละเอียดเพ่ือ

ฝึกทกัษะ และเสริมสรา้งความเขา้ใจและพื้นฐานใหแ้นน่

มากขึน้เพื่อการสอบเขา้  

EP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

INTENSIVE GRAMMAR 1 (ครเูคธ่ี) 

หลกัสตูร ไวยากรณแ์บบเขม้ สรปุไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ 

โดยเนน้ประเด็นไวยากรณท์ี่เป็นพื้นฐานส าคญั เชน่ parts 

of speech, sentence types, tenses, clauses, conditionals, 

connectives เป็นตน้ ซ่ึงจะ เป็นการเนน้สอนเพื่อใหน้าํไปใช ้

ไดจ้ริง ไมใ่ชแ่ค่ทอ่งกฎ เหมาะสาํหรับ ผูท้ี่ไมม่ัน่ใจเร่ือง

ไวยากรณเ์รียนไวยากรณม์าเยอะแตเ่หมอืนยงัปรับใช ้

ไมไ่ด ้พรอ้มทาํโจทยค์วบคู่กนัไป เพ่ือความพรอ้มสูส่นาม

สอบ 

GP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

สอนสดทกุรอบ 


