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พรอ้มหอ้งเรยีนสด 

 
Pre step Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 โคง้สดุทา้ย

วชิา (ป.6) รหสัคอรส์ วนัเรียน เวลา วนัท่ี ราคา 

วิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP (ครกูวาง) ZSP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6 PRE STEP (ครกูวาง) ZSP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (อ.นนั) ZSP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

วิทยาศาสตร ์ป.6  PRE STEP (อ.นนั) ZSP6564 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตรป์.6 Level 1 (ครเูหม่ียว) ZMP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตรป์.6 Part A  

(ครเูหมี่ยว) 
ZMP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตร ์ป.6 Advance   PRE STEP  

(ครแูคน)           
ZMP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

คณิตศาสตร ์ ป.6 Gifted   PRE STEP 

(ครแูคน) 
ZMP6564 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ตะลยุโจทยค์ณิตศาสตร ์ป.6   

PRE STEP (ครแูคน) 
ZMP6565 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) ZTP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 08.30 -10.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP (ครปู๊อก) ZTP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาไทย ป.6  PRE STEP(ครปู๊อก) ZTP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP  (ครนิูษ) ZNP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

สงัคมศึกษา ป.6  PRE STEP  (ครนิูษ) ZNP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาองักฤษ  ป. 6  PRE STEP (ครฟูู่ )  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบั

ใจความ การฟัง การเขยีน และคาํศัพท์

สาํหรับสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

ZEP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 10.15 -11.45 น. 

21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

ภาษาองักฤษ ป. 6  PRE STEP (ครพูอล)  

เนน้การฝึกหลกัไวยากรณ ์ การอ่านจบั

ใจความ การฟัง การเขยีน และคาํศัพท์

สาํหรับสอบเขา้เรียนโครงการภาษาองักฤษ 

ZEP6562 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 
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วชิา (ป.6) รหสัคอรส์ วนัเรียน เวลา วนัท่ี ราคา 

Jolly English (ทกัษะการฟัง พดู อ่าน) 

PRE STEP (ครเูคธ่ี)เหมาะสาํหรบันกัเรียน

ป.5-6 ฝึกทกัษะไวยากรณ ์คาํศพัท,์การ

อ่าน,การฟัง,การตคีวามและทกัษะการ

สนทนา เพื่อ สอบเขา้ม.1,EP (รบัจํานวน

จํากดั) 

ZCP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 12.30 -14.00 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 8,000 

ตะลยุโจทยภ์าษาองักฤษ ป.6)PRE 

STEP( ครเูคธ่ี)    

เนน้ทาํแบบฝึกหัด : Grammar และ 

Sentence Writing โดยฝึกใหน้กัเรียนทาํ

โจทยซ์ํา้ๆ แตล่ะหัวขอ้อย่างละเอยีดเพ่ือฝึก

ทกัษะ และเสริมสรา้งความเขา้ใจและ

พื้นฐานใหแ้นน่มากขึน้เพื่อการสอบเขา้  

ZEP6563 จนัทร ์– ศกุร ์ 14.15 -15.45 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 

INTENSIVE GRAMMAR 1 (ครเูคธ่ี) 

หลกัสตูร ไวยากรณแ์บบเขม้ สรปุ

ไวยากรณแ์บบ เขม้ขน้ โดยเนน้ประเด็น

ไวยากรณท์ี่เป็นพื้นฐานส าคญั เชน่ parts 

of speech, sentence types, tenses, 

clauses, conditionals, connectives เป็น

ตน้ ซ่ึงจะ เป็นการเนน้สอนเพื่อใหน้าํไปใชไ้ด ้

จริง ไมใ่ชแ่ค่ท่องกฎ เหมาะสาํหรับ ผูท้ี่ไม่

มัน่ใจเร่ืองไวยากรณเ์รียนไวยากรณม์า

เยอะแตเ่หมอืนยงัปรับใชไ้มไ่ด ้พรอ้มทาํ

โจทยค์วบคู่กนัไป เพื่อความพรอ้มสูส่นาม

สอบ 

ZGP6561 จนัทร ์– ศกุร ์ 16.00 -17.30 น. 21 ม.ีค.-5 เม.ย.65 5,000 


