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1 

ป.6 
PRESTEP (มี.ค.- เม.ย.65) 

สอนสดทกุรอบ 

 

 

รายละเอียดคอรส์ รหสัคอรส์ วนัท่ีเรยีน เวลาเรียน วนัเริม่-วนัส้ินสดุ คา่เรยีน 

คอรส์รวม ป.6 PRE STEP  

เรียน 4 วิชา วิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทยและ

สงัคมศึกษา  

RP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 13.00 -17.00 น. 

 

21 มี.ค.-5 เม.ย.65 12,000 

ปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP (ครจู๋า) LP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 6,500 

วิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP (ครกูวาง) SP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (ครกูวาง) SP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (อ.นนั) SP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (อ.นนั) SP6564 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตรป์.6  Gifted PRE STEP  (ครเูหม่ียว) MP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.6 (ครเูหม่ียว) MP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตร ์ป.6 Advance   PRE STEP  (ครแูคน)           MP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
คณิตศาสตร ์ ป.6 Gifted   PRE STEP (ครแูคน) MP6564 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตร ์ป.6  PRE STEP (ครแูคน) MP6565 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) TP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) TP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
ภาษาไทย ป.6  PRE STEP(ครปู๊อก) TP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP  (ครนิูษ) NP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 
สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP  (ครนิูษ) NP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาองักฤษ  ป. 6   PRE STEP   (ครฟูู่ )  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบัใจความ การฟัง การ

เขยีน และคาํศพัทส์าํหรบัสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

EP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาองักฤษ ป. 6  PRE STEP  (ครพูอล)  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบัใจความ การฟัง การ

เขยีน และคาํศพัทส์าํหรบัสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

EP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน) PRE STEP (ครเูคธ่ี)

เหมาะสาํหรบันกัเรียนป.5-6 ฝึกทักษะไวยากรณ ์คาํศพัท,์การ

อ่าน,การฟัง,การตคีวามและทกัษะการสนทนา เพ่ือ สอบเขา้ม.

1,EP (รบัจํานวนจํากดั) 

CP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 

 

21 มี.ค.-5 เม.ย.65 8,000 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.6)PRE STEP( ครเูคธ่ี)    

เนน้ทาํแบบฝึกหัด : Grammar และ Sentence Writing โดยฝึกให้

นกัเรียนทาํโจทยซ์ํา้ๆ แตล่ะหัวขอ้อย่างละเอียดเพ่ือฝึกทกัษะ 

และเสริมสรา้งความเขา้ใจและพ้ืนฐานใหแ้นน่มากขึน้เพ่ือการ

สอบเขา้  

EP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 

 

21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 

INTENSIVE GRAMMAR 1 (ครเูคธ่ี) 

หลกัสตูร ไวยากรณแ์บบเขม้ สรปุไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ โดย

เนน้ประเด็นไวยากรณท่ี์เป็นพ้ืนฐานส าคัญ เชน่ parts of 

speech, sentence types, tenses, clauses, conditionals, connectives 

เป็นตน้ ซ่ึงจะ เป็นการเนน้สอนเพ่ือใหน้าํไปใชไ้ดจ้ริง ไมใ่ชแ่ค่

ท่องกฎ เหมาะสาํหรบั ผูท่ี้ไมม่ัน่ใจเร่ืองไวยากรณเ์รียน

ไวยากรณม์าเยอะแตเ่หมือนยงัปรบัใชไ้มไ่ด ้พรอ้มทาํโจทย์

ควบคูก่นัไป เพ่ือความพรอ้มสูส่นามสอบ 

GP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 

 

 

21 มี.ค.-5 เม.ย.65 5,000 


