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คณิตศาสตร�

ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

ชอบมากๆเลยค�ะส�วนใหญ�หนูเร�ยนในห�องไม�เข�าใจเลยเพราะมันดูยากมากแต�พอมาเร�ยนคอร�สนี้หนูตื่นเต�นมากอยากเร�ยนทุกวันเพราะไม�คิดว�ามันจะง�ายขนาดนี้

22/12/2020 11:21

สอนดีมากๆๆค�ะ เข�าใจมากๆเลย มีว�ธีที่ลัดของลัดด�วยไม�ต�องไปลําบากใช�สูตรเดิม ชอบมากๆค�ะ

19/12/2020 13:53

อาจารย�อรรณพสอนดีมากค�ะ จ�้จ�ดที่อาจจะไม�เข�าใจแล�วอธิบายกระชับแต�เข�าใจง�าย โจทย�มียากง�ายปนกันไป
กระจายโจทย�ที่ออกสอบเยอะด�วยค�ะ

13/11/2020 06:38

อาจารย�อรรณพสอนดีมากค�ะ ทําให�เข�าใจในบทเร�ยนแต�ละเร�่องได�อย�างชัดเจน และสามารถนําไปใช�ในการสอบ
ที่โรงเร�ยนได�อีกด�วย

15/06/2020 20:37

สอนได�กระชับและเข�าใจมากๆเลยครับ
สามารถนําไปใช�เร�ยนและสอบได�จร�ง

16/06/2020 20:49

ประทับใจมากๆเลยค�ะ สอนกระชับและเข�าใจง�าย หลายๆเร�่องที่เคยไม�เข�าใจและมองว�ายาก ตอนนี้ก็เข�าใจแล�ว
ขอบคุณค�ะ

07/04/2020 18:22

อ.อรรณพ
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรใหม�) ม.1

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรใหม�) ม.2

ม.1 เทอม 1

ม.1 เทอม 2

จำนวนเต็ม 9 ชม.อ. อรรณพ 11 ชม. 1,000

เลขยกกำลัง 8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 900

ทศนิยมและเศษส�วน 12 ชม.อ. อรรณพ 15 ชม. 1,200

สมการเชิงเส�นตัวแปรเดียว 7 ชม.อ. อรรณพ 9 ชม. 800

อัตราส�วน สัดส�วนและร�อยละ 11 ชม.อ. อรรณพ 14 ชม. 1,200

กราฟและความสัมพันธ�เชิงเส�น 13 ชม.อ. อรรณพ 18 ชม. 1,400

สถิติ ม.ต�น 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ปร�ซึมและทรงกระบอก 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

การแปลงทางเรขาคณิต 2 ชม.อ. อรรณพ 3 ชม. 300

สมบัติของเลขยกกำลัง 8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 900

พหุนาม 13 ชม.อ. อรรณพ 16 ชม. 1,400

ม.2 เทอม 1

ม.2 เทอม 2

ทฤษฎีบทพ�ทาโกรัส 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับ
จำนวนจร�ง

6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

ความเท�ากันทุกประการ และ
การให�เหตุผลทางเรขาคณิต

8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 700

การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกร�สอง

7 ชม.อ. อรรณพ 9 ชม. 800

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรใหม�) ม.3

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรเดิม) ม.1

ม.3 เทอม 1

ม.3 เทอม 2

สถิติ 3 ชม.อ. อรรณพ 4 ชม. 400

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 11 ชม.อ. อรรณพ 14 ชม. 1,200

อสมการเชิงเส�นตัวแปรเดียว 5 ชม.อ. อรรณพ 6 ชม. 600

การแยกตัวประกอบของ
พหุนามที่มีดีกร�สูงกว�าสอง

9 ชม.อ. อรรณพ 11 ชม. 1,000

ระบบสมการเชิงเส�นสองตัวแปร 12 ชม.อ. อรรณพ 15 ชม. 1,200

วงกลม 8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 900

พ�ระมิด กรวย และทรงกลม 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

ความน�าจะเป�น 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 700

ความคล�าย 4 ชม.อ. อรรณพ 5 ชม. 500

กราฟของฟ�งก�ชันกำลังสอง 5 ชม.อ. อรรณพ 6 ชม. 600

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.1 เทอม 2 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 600

ม.1 เทอม 1 33 ชม. 40 ชม. 3,100
สมบัติของจํานวนนับ , จํานวนเต็ม , จํานวนและตัวเลข , เลขยกกําลัง

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ADVANCE ม.1 เทอม 1 13 ชม. 16 ชม. 1,300
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.1 เทอม 1

ครูผู�สอน

อ. อรรณพ

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.1 เทอม 1 มาก�อน

ADVANCE ม.1 เทอม 2 10 ชม. 13 ชม. 1,100
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.1 เทอม 2

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.1 เทอม 2 มาก�อน

ม.1 เทอม 2 33 ชม. 40 ชม. 3,100
ทศนิยม , เศษส�วน , การประมาณค�า , พหุนาม ม.1 , สมการ ม.1 , คู�อันดับและกราฟ , การให�เหตุผล

อ. อรรณพ
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรเดิม) ม.1

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรเดิม) ม.2

4,400

3,960คณิตศาสตร� ม.1 เทอม 1คณิตศาสตร� ม.1 เทอม 1

ลำดับแผนการเร�ยน ม.1 เทอม 133 ชม. ADVANCE
ม.1 เทอม 113 ชม.

56 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

4,800

4,320คณิตศาสตร� ม.1 เทอม 2คณิตศาสตร� ม.1 เทอม 2

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานข�้น
ม.1 เทอม 26 ชม.

61 ชม.
ม.1 เทอม 233 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ADVANCE
ม.1 เทอม 210 ชม.

6,200

5,580คณิตศาสตร� ม.1คณิตศาสตร� ม.1

ลำดับแผนการเร�ยน ม.1 เทอม 133 ชม.

80 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

8,600

6,880คณิตศาสตร� ม.1 + ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� ม.1 + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

109 ชม.

ม.1 เทอม 233 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

ม.1 เทอม 133 ชม. ADVANCE
ม.1 เทอม 113 ชม. ม.1 เทอม 233 ชม. ADVANCE

ม.1 เทอม 210 ชม.

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.2 10 ชม.อ. อรรณพ 13 ชม. 900

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.2 เทอม 2 6 ชม.อ. อรรณพ 8 ชม. 600

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ม.2 เทอม 1 43 ชม. 52 ชม. 4,000
อัตราส�วนร�อยละ , พหุนาม ม.2 , เศษส�วนพหุนาม ม.2 , เลขยกกําลัง ม.2 , การวัด  , การแปลงทางเรขาคณิต , ความเท�ากันทุกประการ

ADVANCE ม.2 เทอม 1 13 ชม. 16 ชม. 1,300
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.2 เทอม 1

อ. อรรณพ

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.2 เทอม 1 มาก�อน

ADVANCE ม.2 เทอม 2 13 ชม. 16 ชม. 1,300
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.2 เทอม 2

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.2 เทอม 2 มาก�อน

ม.2 เทอม 2 38 ชม. 46 ชม. 3,500
ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับจํานวนจร�ง , ทฤษฎีบทพ�ทาโกรัส , การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 , สมการกําลังสอง ม.2 , สมการตัวแปรเดียว ม.2 , การแปรผัน

อ. อรรณพ

6,200

5,580คณิตศาสตร� ม.2 เทอม 1คณิตศาสตร� ม.2 เทอม 1

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานข�้น
ม.210 ชม. ADVANCE

ม.2 เทอม 113 ชม.

81 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

5,400

4,860คณิตศาสตร� ม.2 เทอม 2คณิตศาสตร� ม.2 เทอม 2

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานข�้น
ม.2 เทอม 26 ชม.

70 ชม.
ม.2 เทอม 238 ชม.

ม.2 เทอม 143 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ADVANCE
ม.2 เทอม 213 ชม.

7,500

6,750คณิตศาสตร� ม.2คณิตศาสตร� ม.2

ลำดับแผนการเร�ยน ม.2 เทอม 143 ชม.

98 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

10,100

8,080คณิตศาสตร� ม.2 + ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� ม.2 + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

130 ชม.

ม.2 เทอม 238 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

ม.2 เทอม 143 ชม. ADVANCE
ม.2 เทอม 113 ชม. ม.2 เทอม 238 ชม. ADVANCE

ม.2 เทอม 213 ชม.
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ระดับมัธยมต�น
(หลักสูตรเดิม) ม.3

ระดับมัธยมต�น
(แยกเร�่อง)

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.3 14 ชม.อ. อรรณพ 17 ชม. 1,300

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.3 เทอม 2 9 ชม.อ. อรรณพ 11 ชม. 700

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ม.3 เทอม 1 55 ชม. 67 ชม. 5,200
จํานวนจร�ง , ปร�มาตรและพ�้นที่ผิว , สมการสองตัวแปร , กราฟ , การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 , สมการกําลังสอง ม.3 , พาราโบลา , สามเหลี่ยมคล�าย

ADVANCE ม.3 เทอม 1 15 ชม. 19 ชม. 1,700
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.3 เทอม 1

อ. อรรณพ

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.3 เทอม 1 มาก�อน

ADVANCE ม.3 เทอม 2 15 ชม. 19 ชม. 1,700
คอร�สเสร�มโจทย�แข�งขันระดับ ม.3 เทอม 2

อ. อรรณพ

*เพ�่อให� ได�ผลควรเร�ยนคอร�สเนื้อหา ม.3 เทอม 2 มาก�อน

ม.3 เทอม 2 40 ชม. 49 ชม. 4,000
อสมการ , ระบบสมการกําลังสอง , วงกลม , ความน�าจะเป�น , สถิติ , เศษส�วนพหุนาม ม.3

อ. อรรณพ

8,200

7,380คณิตศาสตร� ม.3 เทอม 1คณิตศาสตร� ม.3 เทอม 1

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานข�้น
ม.314ชม. ADVANCE

ม.3 เทอม 115 ชม.

103 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

6,400

5,760คณิตศาสตร� ม.3 เทอม 2คณิตศาสตร� ม.3 เทอม 2

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานข�้น
ม.3 เทอม 29 ชม.

79 ชม.
ม.3 เทอม 240 ชม.

ม.3 เทอม 155 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ADVANCE
ม.3 เทอม 215 ชม.

9,200

8,280คณิตศาสตร� ม.3คณิตศาสตร� ม.3

ลำดับแผนการเร�ยน ม.3 เทอม 155 ชม.

116 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

12,600

10,080คณิตศาสตร� ม.3 + ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� ม.3 + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

154 ชม.

ม.3 เทอม 240 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

ม.3 เทอม 155 ชม. ADVANCE
ม.3 เทอม 115 ชม. ม.3 เทอม 240 ชม. ADVANCE

ม.3 เทอม 215 ชม.

ระบบสมการกำลังสอง 7 ชม.อ. อรรณพ 9 ชม. 800

จำนวนและตัวเลข 9 ชม.อ. อรรณพ 11 ชม. 1,000

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 9 ชม.อ. อรรณพ 12 ชม. 700

การวัด 4 ชม.อ. อรรณพ 5 ชม. 500

เศษส�วนของพหุนาม ม.2 3 ชม.อ. อรรณพ 4 ชม. 400

เศษส�วนของพหุนาม ม.3 7 ชม.อ. อรรณพ 9 ชม. 800

การแปรผัน 4 ชม.อ. อรรณพ 5 ชม. 500

จำนวนจร�ง 7 ชม.อ. อรรณพ 9 ชม. 800

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

เตร�ยมสอบเข�า ม.4
ระดับมัธยมปลาย

ม.4

อัตราส�วนตร�โกณมิติ 11 ชม.อ. อรรณพ 14 ชม. 1,100

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ปรับพ�้นฐานการคำนวณก�อน
เร�ยนคอร�สเตร�ยมสอบเข�า ม.4

8 ชม. 10 ชม. 700อ. อรรณพ

คณิตศาสตร�เพ�่อเตร�ยมสอบ
เข�า ม.4 เล�ม 1 - 55

53 ชม. 64 ชม. 5,000อ. อรรณพ

คณิตศาสตร�เพ�่อเตร�ยมสอบ
เข�า ม.4 เล�ม 2 - 55

50 ชม. 60 ชม. 4,700อ. อรรณพ

ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร�สอบ
เข�า ม.4

49 ชม. 59 ชม. 4,500อ. อรรณพ

ตะลุยโจทย�โค�งสุดท�ายเข�า ม.4 
คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร�

35 ชม. 42 ชม. 3,600อ. อรรณพ

10,800

9,720คณิตศาสตร� เตร�ยมสอบเข�า ม.4คณิตศาสตร� เตร�ยมสอบเข�า ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน อัตราส�วน
ตร�โกณมิติ11ชม.

138 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

18,900

15,120คณิตศาสตร� เตร�ยมสอบเข�า ม.4 + ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� เตร�ยมสอบเข�า ม.4 + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

239 ชม.

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4 เล�ม 1 - 5553 ชม. เตร�ยมสอบเข�า

ม.4 เล�ม 2 - 5550 ชม.

อัตราส�วน
ตร�โกณมิติ11ชม. ตะลุยโจทย�

สอบเข�า ม.449 ชม.

ตะลุยโจทย�โค�งสุดท�ายเข�า ม.4
คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร�35 ชม.

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4 เล�ม 1 - 5553 ชม. เตร�ยมสอบเข�า

ม.4 เล�ม 2 - 5550 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

ปรับพ�้นฐานข�้น ม.ปลาย 17 ชม.อ. อรรณพ 20 ชม. 1,700

PRE - OLYMPIC ม.4 เทอม 1 31 ชม.อ. อรรณพ 37 ชม. 3,300

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ม.4 เทอม 1 67 ชม. 81 ชม. 6,200
เซต , ตรรกศาสตร�  , ระบบจํานวนจร�ง  , การอ�างเหตุผลทฤษฎีจํานวนเบื้องต�น

ม.4 เทอม 1 (60) 42 ชม. 51 ชม. 6,400
เซต , ตรรกศาสตร�  , ระบบจํานวนจร�ง  , การอ�างเหตุผลทฤษฎีจํานวนเบื้องต�น

อ. อรรณพ

ครูตูน

ม.4 เทอม 2 64 ชม. 78 ชม. 5,900
ความสัมพันธ�และฟ�งก�ชัน , เรขาคณิตว�เคราะห�  , ภาคตัดกรวย  , เมทร�กซ�

อ. อรรณพ

ม.4 เทอม 2 (60) 42 ชม. 51 ชม. 6,400
ความสัมพันธ�และฟ�งก�ชัน , เรขาคณิตว�เคราะห�  , ภาคตัดกรวย  , เมทร�กซ�

ครูตูน

ปรับพ�้นฐานการแก�สมการ
อสมการ ม.ปลาย

8 ชม. 10 ชม. 700อ. อรรณพ
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

ระดับมัธยมปลาย
ม.5-6

ระดับมัธยมปลาย
ม.4

PRE - OLYMPIC ม.4 เทอม 2 31 ชม.อ. อรรณพ 37 ชม. 3,300
7,900

7,110คณิตศาสตร� ม.4 เทอม 1คณิตศาสตร� ม.4 เทอม 1

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐาน
ข�้น ม.ปลาย17 ชม.

101 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.4 เทอม 167 ชม.

6,600

5,940คณิตศาสตร� ม.4 เทอม 2คณิตศาสตร� ม.4 เทอม 2

ลำดับแผนการเร�ยน ปรับพ�้นฐานการแก�สมการ
อสมการ ม.ปลาย8 ชม.

88 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.4 เทอม 264 ชม.

12,100

10,890คณิตศาสตร� ม.4คณิตศาสตร� ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน

159 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.4 เทอม 264 ชม.ม.4 เทอม 167 ชม.

PRE - OLYMPIC ม.5 เทอม 1 33 ชม.อ. อรรณพ 40 ชม. 3,300

ลำดับและอนุกรม 19 ชม.อ. อรรณพ 23 ชม. 1,800

ลำดับและอนุกรม (60) 14 ชม.ครูตูน 17 ชม. 2,000

แคลคูลัส 35 ชม.อ. อรรณพ 42 ชม. 3,300

แคลคูลัส (60) 25 ชม.ครูตูน 30 ชม. 3,500

สถิติและกำหนดการเชิงเส�น 29 ชม.อ. อรรณพ 35 ชม. 2,800

สถิติและกำหนดการเชิงเส�น (60) 21 ชม.ครูตูน 26 ชม. 3,000

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ม.5 เทอม 1 86 ชม. 104 ชม. 7,900
ฟ�งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล , ฟ�งก�ชันลอการ�ทึม , ฟ�งก�ชันตร�โกณ , ตร�โกณมิติ , การประยุกต�เวกเตอร�ในปร�ภูมิ 3 มิติ

ม.5 เทอม 1 (60) 58 ชม. 70 ชม. 8,400
ฟ�งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล , ฟ�งก�ชันลอการ�ทึม , ฟ�งก�ชันตร�โกณ , ตร�โกณมิติ , การประยุกต�เวกเตอร�ในปร�ภูมิ 3 มิติ

อ. อรรณพ

ครูตูน

ม.5 เทอม 2 64 ชม. 77 ชม. 5,900
จํานวนเชิงซ�อน , ทฤษฎีกราฟ , ความน�าจะเป�น

อ. อรรณพ

ม.5 เทอม 2 (60) 42 ชม. 51 ชม. 6,400
จํานวนเชิงซ�อน , ทฤษฎีกราฟ , ความน�าจะเป�น

ครูตูน

ความน�าจะเป�นเบื้องต�น 10 ชม. 13 ชม. 1,100อ. อรรณพ

อัป
เดต
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

TC
AS

(PAT1,กสพ
ท.)

ระดับมัธยมปลาย
ม.5-6

14,900

13,410คณิตศาสตร� ม.5 + ม.6 เทอม 1คณิตศาสตร� ม.5 + ม.6 เทอม 1

ลำดับแผนการเร�ยน ม.5 เทอม 186 ชม. ม.5 เทอม 264 ชม.

194 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ความน�าจะเป�น
เบื้องต�น10 ชม.

7,900

7,110คณิตศาสตร� ม.5 + ม.6 เทอม 2คณิตศาสตร� ม.5 + ม.6 เทอม 2

ลำดับแผนการเร�ยน ลำดับและอนุกรม19 ชม.

100 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

สถิติและกำหนด
การเชิงเส�น29 ชม.แคลคูลัส35 ชม.

22,800

18,240คณิตศาสตร� ม.5 + 6คณิตศาสตร� ม.5 + 6

ลำดับแผนการเร�ยน

294 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

ม.5 เทอม 186 ชม. ม.5 เทอม 264 ชม.ความน�าจะเป�น
เบื้องต�น10 ชม. ลำดับและอนุกรม19 ชม.

สถิติและกำหนด
การเชิงเส�น29 ชม.แคลคูลัส35 ชม.

ENTRANCE (PAT1) 211 ชม.อ. อรรณพ 263 ชม. 17,500

O-NET HILIGHT 33 ชม.อ. อรรณพ 40 ชม. 3,600

เจาะลึก 9 ว�ชาสามัญ (60) 54 ชม.ครูตูน 65 ชม. 4,500

ตะลุยโจทย� 9 ว�ชาสามัญ
คณิตศาสตร� 1

8 ชม.ครูตูน 10 ชม. 1,500

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

เฉลยข�อสอบ ว�ชาสามัญ
(กสพท.) คณิตศาสตร� 1 พ.ศ. 2562

2 ชม. 3 ชม. 400

ปรับพ�้นฐานก�อนเร�ยน
ENTRANCE

36 ชม. 44 ชม. 3,500

ครูตูน

อ. อรรณพ

ตะลุยโจทย� ENTRANCE
(PAT1)

89 ชม. 107 ชม. 6,600อ. อรรณพ

ENTRANCE (PAT1) (60) 195 ชม. 235 ชม. 18,900ครูตูน

21,000

18,900คณิตศาสตร� TCAS Ent + ปรับพ�้นฐานคณิตศาสตร� TCAS Ent + ปรับพ�้นฐาน

ลำดับแผนการเร�ยน

307 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

24,100

20,485คณิตศาสตร� TCAS Ent +  ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� TCAS Ent +  ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน ENTRANCE
(PAT1)211 ชม.

ปรับพ�้นฐานก�อนเร�ยน
ENTRANCE36 ชม. ENTRANCE

(PAT1)211 ชม.

370 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

ตะลุยโจทย�
ENTRANCE (PAT1)89 ชม.

27,600

22,080คณิตศาสตร� TCAS Ent + ปรับพ�้นฐาน +ตะลุยโจทย�คณิตศาสตร� TCAS Ent + ปรับพ�้นฐาน +ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

414 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

ปรับพ�้นฐานก�อนเร�ยน
ENTRANCE36 ชม. ENTRANCE

(PAT1)211 ชม. ตะลุยโจทย�
ENTRANCE (PAT1)89 ชม.
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คณิตศาสตร�คณิตศาสตร�

อ.อรรณพอ.อรรณพ
ผู�สอน อ.อรรณพ สุขธําธง

เซต (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 17 ชม.อ. อรรณพ 22 ชม. 1,900

ตรรกศาสตร� (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 13 ชม.อ. อรรณพ 17 ชม. 1,400

ระบบจำนวนจร�ง (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 22 ชม.อ. อรรณพ 28 ชม. 2,300

ม.5 เทอม 1 เวกเตอร� ในปร�ภูมิ
3 มิติ

23 ชม.อ. อรรณพ 29 ชม. 2,400

ม.4 เทอม 2 เมทร�กซ� 14 ชม.อ. อรรณพ 18 ชม. 1,400

ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ�อน 19 ชม.อ. อรรณพ 24 ชม. 2,000

ม.5 เทอม 2 ความน�าจะเป�น 38 ชม.อ. อรรณพ 48 ชม. 4,100

ม.5 เทอม 2 ทฤษฎีกราฟ 8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 900

ทฤษฎีจำนวน 14 ชม.อ. อรรณพ 18 ชม. 1,400

ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตว�เคราะห� 8 ชม.อ. อรรณพ 10 ชม. 900

เซต (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 11 ชม.ครูตูน 14 ชม. 2,100

ตรรกศาสตร� (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 10 ชม.ครูตูน 13 ชม. 1,600

ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตว�เคราะห�
+ ภาคตัดกรวย + ความสัมพันธ�

51 ชม.อ. อรรณพ 64 ชม. 5,500

ม.5 เทอม 1 ฟ�งก�ชันเอกซ�โพเนน
เชียลและฟ�งก�ชันลอการ�ทึม

24 ชม.อ. อรรณพ 30 ชม. 2,500

ม.5 เทอม 1 ฟ�งก�ชันตร�โกณ 
ตร�โกณมิติประยุกต�

39 ชม.อ. อรรณพ 49 ชม. 4,300

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ระบบจำนวนจร�ง (หลักสูตร พ.ศ. 2561) 15 ชม.ครูตูน 19 ชม. 2,500

เวกเตอร� ในปร�ภูมิ 3 มิติ 14 ชม.ครูตูน 18 ชม. 2,600

จำนวนเชิงซ�อน 18 ชม.ครูตูน 23 ชม. 2,200

ทฤษฎีจำนวน 7 ชม.ครูตูน 9 ชม. 1,600

ฟ�งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและ
ฟ�งก�ชันลอการ�ทึม

19 ชม.ครูตูน 24 ชม. 2,700

ฟ�งก�ชันตร�โกณ ตร�โกณมิติ
ประยุกต�

26 ชม.ครูตูน 33 ชม. 4,500

ระดับมัธยมปลาย
(แยกเร�่อง)
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ภาษาไทยภาษาไทย

ครูลิลลี่
ป� 64ความสําเร็จ

ของลูกศิษย�
นักเร�ยนสอบติดเตร�ยมอ�ดมฯ

รายชื่อนักเร�ยนที่สอบติด

608
รวม

คน43 คน
ภาษา-คณิต

389 คน
ว�ทย�-คณิต176 คน

ภาษา-ภาษา
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ภาษาไทย

ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ�  โรจนทรัพย�)

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

คุณครูสอนสนุก ทําโจทย�และว�เคราะห�โจทย� ได�ดีข�้น
ชอบที่ครูมีสูตรท�องจําทําให�จําได�ดียิ�งข�้น

10/01/2021 14:25

ได�แนวข�อสอบไปสอบ ตอนสอบเข�าม.1ค�ะ 
ฝ�กดูโจทย�ให�รอบคอบค�ะว�เคราะห�โจทย�เป�นค�ะ 

ขอบคุณครูลิลลี่นะคะ

05/01/2021 13:14

ครูลิลลี่สอนเข�าใจมากค�ะ เร�ยนเเล�วมีความสุข 
ได�ความรู�ค�ะ ครูสอนไม�เคร�ยดเลยค�ะ

09/01/2021 16:52

ครูลิลลี่ให�เทคนิคการจําดีมากๆครับ 
แต�ก�อนยังจับทางโจทย�ยังไม�ได�

พอมาเร�ยนคือเข�าใจและทําได�มากข�้นครับ

19/12/2020 20:19

ครูลิลลี่สอนดีสอนสนุกมากครับได�ความรู�เร�่องอื่นนอกจากไทยด�วยครับเช�นสังคม ประวัติศาสตร� อังกฤษ

03/01/2021 16:05

ครูลิลลี่สอนเข�าใจง�าย กระชับ มีเนื้อหารอบรู�เยอะ
ในระหว�างการสอนแล�วมีพักกันเล็กน�อย

ก็ให�ความรู�เยอะมาก

14/11/2020 15:37
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คอร�สแนะนำ
ระดับประถม

ป.4 - ป.5 เล�ม 1 22 ชม. 30 ชม. 3,700
มาตราตัวสะกด , คําที่มีสระอะประสม , คําที่ไม�มีสระอะประสม , คําที่ออกเสียงออ , คําที่สะกดด�วย ร , การเลือกใช�ถ�อยคําให�ถูกความหมาย , การอ�านไม�ยมก , ประโยค 
, ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม , ประโยคที่มีส�วนขยาย , ประโยคที่มีคําเชื่อม , การอ�านประกาศ , การโฆษณา , การอ�านเร�่องสั้น , การอ�านสัญลักษณ� แผนที่
และแผนภูมิ , กระบวนการเข�ยน , การเข�ยนรายงาน , การเข�ยนโทรเลข , การจดบันทึกความรู� , การเข�ยนและอ�านเคร�่องหมายวรรคตอน , การอภิปรายซักถาม , การ
เข�ยนบัตรอวยพรและบัตรเชิญ , การเข�ยนเร�ยงความ , การประชุมกลุ�มย�อย , การยกตัวอย�างประกอบการพ�ดหร�อการเข�ยน , การเข�ยนเร�่องจากจ�นตนาการ , 
การฟ�งสิ�งบันเทิงจากสื่อมวลชน , คําที่มีความหมายโดยนัย , สํานวน , สุภาษิต , อักษรนํา , คําพ�องเสียง , บรรยาย-พรรณนา , คําภาษาอังกฤษในภาษาไทย , 
กาพย�สุรางคนางค� ๒๘ , กลอน ๖ , กลอนบทละคร 

ป.4 - ป.5 เล�ม 2 22 ชม. 30 ชม. 3,700
คําที่มี ฤ ฤๅ , คําที่มีทัณฑฆาต , คําที่มี รร , การใช�คําในบทร�อยกรอง , การใช�พจนานุกรม , ประโยคเพ�่อการสื่อสาร , การเชื่อมความหร�อเชื่อมประโยค , การเร�ยบเร�ยง
ประโยคเพ�่อสื่อความ , การใช�คําถาม ,  คําบอกจํานวนและคําบอกลักษณนาม , มรรยาทการพ�ดและการฟ�ง , คําพังเพย คําคม คติพจน� คําขวัญ การใช�สํานวน , การ
เข�ยนย�อหน�า , การเว�นวรรคตอน , การสรุปความ , การเข�ยนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผล , การย�อความ , การโต�วาที , การพ�ดโทรศัพท� , การว�พากษ�ว�จารณ�
จากการอ�านและการฟ�ง , การเข�ยนย�อเร�่องจากวรรณคดี , จดหมาย , จดหมายธุรกิจ , การกรอกแบบรายการ , กาพย�ฉบัง ๑๖ , กลอน ๘ , กลอนดอกสร�อย , การ
ใช�ถ�อยคําสุภาพ , คําราชาศัพท� , การจับใจความ 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

7,400

6,660ภาษาไทย ป.4 + ป.5ภาษาไทย ป.4 + ป.5

ลำดับแผนการเร�ยน ป.4 - ป.5
เล�ม 122 ชม. ป.4 - ป.5

เล�ม 222 ชม.

60 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

พ�้นฐานหลักภาษา 20 ชม. 26 ชม. 3,700
ลักษณะภาษาไทย , หลักภาษา , คําอ�านพ�งระวัง , ไตรยางศ�และการผันอักษร , คําเป�น คําตาย , คําครุ คําลหุ , ระดับภาษา , ภาษากึ่งทางการ , คําที่ใช�กับพระสงฆ� , 
คําสุภาพ , ภาษาถิ�น , ศัพท�บัญญัติ , คําทับศัพท� , คําพ�องรูป , คําพ�องเสียง , คําพ�องทั้งรูปพ�องทั้งเสียง , ชนิดประโยค , คําไทยแท� , คําบาลี สันสกฤต , คําเขมร , คํา
ภาษาบาลี สันสกฤต , ไวพจน� ๔ ภาษา , คําอ�ปสรรคในภาษาบาลีสันสกฤต , ป�จจัยในภาษาบาลีสันกฤต , คําและสํานวน , ศัพท�แปลเปร�ยบเทียบ , สํานวน , คําอ�ปมา
อ�ปไมย , เคร�่องหมายวรรคตอน , การใช�พจนานุกรม , ลักษณนาม , ไวพจน� , สะกดคําที่ต�องระวัง , คําอ�านที่ต�องระวัง

คอร�สนี้จะช�วยเพ��มความรู� ปูพ�้นฐานภาษาไทยให�แน�น ทําให�สามารถเร�ยนภาษาไทยได�เข�าใจง�ายข�้น

ปูพ�้นฐานภาษาไทย
*เหมาะสําหรับนักเร�ยนระดับชั้น ป.๕ - ป.๖

ครูลิลลี่ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ� โรจทรัพย�)

ภาษาไทยภาษาไทย
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ไทย 1 (ป.6) 22 ชม. 30 ชม. 3,700
รามเกียรติ์ ตอน ยกทัพ , รามเกียรติ์ ตอน สุคร�พหักฉัตร , ข�นช�างข�นแผน ตอน กําเนิดพลายงาม , พระอภัยมณี ตอน กําเนิดสุดสาคร , ว�ชาเหมือนสินค�า , คํานาม  
, คํากร�ยา , คําสรรพนาม , คําว�เศษณ�  , คําบุพบท , คําสันธาน , คําอ�ทาน , คําพ�องรูป , คําพ�องเสียง , คําราชาศัพท� , คําเป�น , คําตาย , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต� 
, ประโยคความเดียว / ความรวม / ความซ�อน , ราชาศัพท� , คํามูล , คําประสม , กลอนสี่ , กลอนแปด , กาพย�ยานี ๑๑

ไทย 2 (ป.6) 22 ชม. 30 ชม. 3,700
ประโยค ๒ ส�วน , ประโยค ๓ ส�วน , อักษรย�อ , วรรคตอน , สะกดคํา , พจนานุกรม , การันต� , เคร�่องหมาย , การอ�านจับใจความ , กาพย�ฉบัง ๑๖ , กาพย�สุรางคนางค�
, โคลงสี่สุภาพ , คําพ�องทั้งรูป/พ�องทั้งเสียง/พ�องความหมาย , ประโยคบกพร�อง , คําซ�อน , คําซํ้า , สํานวน , ย�อความ , เจตนาประโยค , ศัพท�บัญญัติ , ทับศัพท� , 
ความหมายโดยตรง / นัย

ไทย 3 (ป.6) 20 ชม. 26 ชม. 3,700
รามเกียรติ์ ตอน กําเนิดผิดพ�นคนทั้งหลาย , ข�นช�างข�นแผน , สุภาษิตสอนหญิง , ตนเป�นที่พ�่งแห�งตน , สังข�ทอง , สะกดคํา , การอ�าน , พยางค� , ภาษาถิ�น , คําสุภาพ 
, การสร�างคํา , สมาส-สนธิ , ราชาศัพท� , คําครุ-ลหุ , คํา ๗ ชนิด , ประโยค , คําไทยแท� , บาลี-สันสกฤต , กลอนแปด , กาพย�ยานี ๑๑ , อินทรว�เชียรฉันท�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

ตะลุยโจทย�สอบเข�า ม.1 16 ชม. 21 ชม. 3,700
เน�นทําข�อสอบแนวคิดว�เคราะห�และสรุปเนื้อหา *เหมาะสําหรับนักเร�ยนที่กําลังจะสอบเข�าโรงเร�ยนสาธิตปทุมวัน และโรงเร�ยนรัฐบาล

โค�งสุดท�าย สอบเข�า ม.1 10 ชม. 13 ชม. 2,800
คอร�สเก็งแนวข�อสอบ *เหมาะสําหรับนักเร�ยนที่กําลังจะสอบเข�าโรงเร�ยนสาธิตปทุมวัน และโรงเร�ยนรัฐบาล

ภาษาไทย เตร�ยมสอบเข�า ม.1ภาษาไทย เตร�ยมสอบเข�า ม.1

ลำดับแผนการเร�ยน ไทย 1
ป.622 ชม. ไทย 2

ป.622 ชม.

120 ชม.
ไทย 3
ป.620 ชม. ตะลุยโจทย�

สอบเข�า ม.116 ชม. โค�งสุดท�าย 
สอบเข�า ม.110 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15% 17,600

14,960

เตร�ยมสอบเข�าม.1

ห�องเร�ยนครูลิลลี่

ครูลิลลี่ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ� โรจทรัพย�)

ภาษาไทยภาษาไทย

อัป
เดต
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คอร�สแนะนำ

ปูพ�้นฐานภาษาไทย
*เหมาะสําหรับนักเร�ยนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

พ�้นฐานหลักภาษา 20 ชม. 26 ชม. 3,700
ลักษณะภาษาไทย , หลักภาษา , คําอ�านพ�งระวัง , ไตรยางศ�และการผันอักษร , คําเป�น คําตาย , คําครุ คําลหุ , ระดับภาษา , ภาษากึ่งทางการ , คําที่ใช�กับพระสงฆ� , 
คําสุภาพ , ภาษาถิ�น , ศัพท�บัญญัติ , คําทับศัพท� , คําพ�องรูป , คําพ�องเสียง , คําพ�องทั้งรูปพ�องทั้งเสียง , ชนิดประโยค , คําไทยแท� , คําบาลี สันสกฤต , คําเขมร , คํา
ภาษาบาลี สันสกฤต , ไวพจน� ๔ ภาษา , คําอ�ปสรรคในภาษาบาลีสันสกฤต , ป�จจัยในภาษาบาลีสันกฤต , คําและสํานวน , ศัพท�แปลเปร�ยบเทียบ , สํานวน , คําอ�ปมา
อ�ปไมย , เคร�่องหมายวรรคตอน , การใช�พจนานุกรม , ลักษณนาม , ไวพจน� , สะกดคําที่ต�องระวัง , คําอ�านที่ต�องระวัง

คอร�สนี้จะช�วยเพ��มความรู� ปูพ�้นฐานภาษาไทยให�แน�น ทําให�สามารถเร�ยนภาษาไทยได�เข�าใจง�ายข�้น

ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 22 ชม. 30 ชม. 3,700
บทเสภาสามัคคีเสวก , พระศร�สุร�โยทัย ตอนขาดคอช�าง , บทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ�ปราบนนทก , พันท�ายนรสิงห� , ศิลาจาร�ก , รอให�นํ้าลายไหลเสียก�อน , 
พยางค� , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต� , คํา , คํานาม , คํากร�ยา , คําสรรพนาม , คําว�เศษณ� , คําบุพบท , คําสันธาน , คําอ�ทาน

ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 22 ชม. 30 ชม. 3,700
กาพย�ห�อโคลงประพาสธารทองแดง , กลอนดอกสร�อยรําพ�งในป�าช�า , โคลงสุภาษิตอิศปปกรณํา , พ�อแม�รังแกฉัน , บ.ก.ที่รัก , จดหมายจากแดงต�อย , มหากบิลวานร 
, ความรับผิดชอบ , ท�องเว็บเก็บความรู� , ถกประเด็นทําเป�นรายงาน , เข�าเมืองตาหลิ�วต�องหลิ�วตาตาม , รําวงวันลอยกระทง , ปาร�ตี้บาร�บีคิว , โชคดีที่มีภาษาไทย , 
เย็นศิระเพราะพระบร�บาล , พอใจให�สุข , ลูกผู�ชายตัวเกือบจร�ง , บันทึกท�องโลก , เมื่อแพะกลายเป�นสุนัข , พยางค� , รูปสระ , ตัวสะกด , สร�างคํา ๕ ชนิด , การเข�ยน
จดหมาย , การประชุม , ประโยค , วลี , คํา ,สุภาษิต , คําพังเพย , การจับใจความ ,การย�อความ , ตัวการันต� , ประว�สรรชนีย� , โคลงสี่สุภาพ, กลอนสุภาพ , กาพย�
ฉบัง ๑๖ , กาพย�ยานี ๑๑ , คําประพันธ� , คําราชาศัพท� , คํามูล , คําประสม , คําซ�อน , คําซํ้า , คําสมาส-คําสนธิ , ประโยคความเดียว / รวม / ซ�อน

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

ภาษาไทย ม.2ภาษาไทย ม.2

ลำดับแผนการเร�ยน

60 ชม.
22 ชม. ม.2 ภาษาไทย 

เทอม 1 22 ชม. ม.2 ภาษาไทย 
เทอม 2

แพ็คสุดคุ�มลด10% 7,400

6,660

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 22 ชม. 30 ชม. 3,700
นิราศเมืองแกลง , ไขภาษา , ความสนุกในวัดเบญจมบพ�ตร , บทละครรํา เร�่อง พระร�วง , พระยาพ�ชัยดาบหัก , นิราศภูเขาทอง , นิด ๆ  หน�อย ๆ  , ราชาธิราช ตอน สมิง
พระรามอาสา , กาพย�พระไชยสุร�ยา , อักษรไตรยางศ� , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต� , การผันอักษร , คําควบกลํ้า , คําเป�น ,  คําตาย , การสะกดคํา , คํานาม , คํา
กร�ยา , คําสรรพนาม , คําว�เศษณ� , คําบุพบท , คําสันธาน , คําอ�ทาน , กาพย�ยานี ๑๑ , กาพย�ฉบัง ๑๖ , กาพย�สุรางคนางค� ๒๘ , ราชาศัพท� , คําครุ , คําลหุ

ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 22 ชม. 30 ชม. 3,700
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ , สัตวาภิธาน , ผู�ชนะสิบทิศ , โคลงโลกนิติ , แม�ศร�เร�อน , เศรษฐศาสตร�ในห�องแถว , นิทานสุภาษิต , เบญจว�ว�ธวรรณ , กาพย�ฉบัง ๑๖ 
, กาพย�ยานี ๑๑ , ราชาศัพท� , การเข�ยนจดหมาย , การอ�านข�าว , คํานาม , คําสรรพนาม , สะกดคํา , ชนิดของคํา ๗ ชนิด , การสร�างคํา ๕ ชนิด , การย�อความ , 
กลอนบทละคร , ระดับภาษา , สํานวน - สุภาษิต , ภาษาถิ�น , พจนานุกรม , ประโยคเดียว / รวม / ซ�อน , จับใจความ , เร�ยงความ , สรุปใจความ , โคลงสี่สุภาพ , 
ไวพจน�

ภาษาไทย ม.1ภาษาไทย ม.1

ลำดับแผนการเร�ยน

60 ชม.
22 ชม. ม.1 ภาษาไทย 

เทอม 1 22 ชม. ม.1 ภาษาไทย 
เทอม 2

แพ็คสุดคุ�มลด10% 7,400

6,660

ระดับมัธยมต�น
ม.1

ระดับมัธยมต�น
ม.2

ครูลิลลี่ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ� โรจทรัพย�)

ภาษาไทยภาษาไทย
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ลูกศิษย�ครูลิลลี่
คว�าอันดับ 1

สอบเข�าเตร�ยมฯ ป� 64

ภาษา - คณิต
ภาษา - เกาหลี

ภาษา - จ�น

ภาษา - ญี่ปุ�น

5 แผน
การเร�ยน

ภาษา - ฝรั่งเศส

เตร�ยมสอบเข�า ม.4

ม.3 ภาษาไทยเตร�ยมอ�ดม 1 30 ชม. 39 ชม. 3,900
พระอภัยมณี  ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร , พระบรมราโชวาท , มหัศจรรย�แห�งมะละกอ , บทละครพ�ดเร�่อง เห็นแก�ลูก , ออมไว�ใส�ถุงแดง , อะไร ๆ ก็ ไม�เป�นไร 
, มองโฆษณา , เช�าฮาเย็นเฮ , เข�ยนงานตามรูปแบบ , เพลงนี้มีประวัติ , คําไทยแท� , คํายืมมาจาก บาลี–สันสกฤต , คําเขมร , คํา ๗ ชนิด , ราชาศัพท� , โวหารต�างๆ , 
เร�ยงความ , ย�อความ , คําสมาส-คําสนธิ , คํามูล , คําประสม , คําซ�อน , คําซํ้า , พยางค� , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต�

ม.3 ภาษาไทยเตร�ยมอ�ดม 2 30 ชม. 39 ชม. 3,900
รู�ตํานานสืบสานวัฒนธรรมที่เร�ยกว�าก�าวหน�า , กรุงเทพฯ เมื่อร�อยกว�าป� , การใช�ภาษาประหยัด , คิดดีก็ ได�บุญ , พรที่สัมฤทธิ์ , กาพย�เพราะเสนาทํานอง , บทพากย�
เอราวัณ , อิศรญาณภาษิต , กาพย�เห�ชมเคร�่องคาวหวาน , ยํ่าแดนมังกร , มือนั้นสีขาว , เป�งสงกรานต� , กาพย�ยานี , โวหาร , ลักษณนาม , ชนิดประโยค , สะกดคํา 
, สํานวน , สุภาษิต , รูปวรรณยุกต� , ระดับภาษา , โคลงสี่สุภาพ , คําเป�น , คําตาย , จดหมายธุรกิจ , กลุ�มคํา , ฉันทลักษณ� , คําพ�อง , ตัวการันต� , ประว�สรรชนีย� , 
ราชาศัพท� (ต�อ) , สมาส-สนธิ (ต�อ) , บาลี-สันสกฤต (ต�อ)

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

ม.3 โค�งสุดท�ายสอบเข�า ต.อ. 26 ชม. 34 ชม. 4,700
เน�นทําข�อสอบแนวคิดว�เคราะห� และสรุปเนื้อหา *เหมาะสําหรับนักเร�ยนที่กําลังจะสอบเข�าโรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาและสอบเข�า ม.4

เก็งข�อสอบเข�าเตร�ยมอ�ดม 10 ชม. 13 ชม. 2,600
คอร�สเก็งแนวข�อสอบ *เหมาะสําหรับนักเร�ยนที่กําลังจะสอบเข�าโรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาและสอบเข�า ม.4

ภาษาไทย เตร�ยมสอบเข�า ม.4ภาษาไทย เตร�ยมสอบเข�า ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน ม.3 ภาษาไทย
เตร�ยมอ�ดม 130 ชม.

125 ชม.
ม.3 ภาษาไทย
เตร�ยมอ�ดม 230 ชม. ม.3 โค�งสุดท�าย

สอบเข�า ต.อ.26 ชม. เก็งข�อสอบ
เข�าเตร�ยมอ�ดม10 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15% 15,100

12,835

ครูลิลลี่ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ� โรจทรัพย�)

ภาษาไทยภาษาไทย
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ระดับมัธยมปลาย
เตร�ยมสอบเข�า
มหาว�ทยาลัย

ภาษาไทย ม.4 + ม.5ภาษาไทย ม.4 + ม.5

ลำดับแผนการเร�ยน สรุปเข�ม
ม.4-5 เล�ม 130 ชม. สรุปเข�ม

ม.4-5 เล�ม 230 ชม.

78 ชม.

สรุปเข�ม ม.4-5 เล�ม 2 30 ชม. 39 ชม. 3,100
พยัญชนะ , พยางค� , เสียงและอักษรไทย , ข�อสอบโครงสร�างพยางค� ๑ , ข�อสอบโครงสร�างพยางค� ๓ , คํา , การเพ��มคํา , คํามูล , คําประสม , คําซ�อน , คําซํ้า , ข�อสอบ 
: การสร�างคํา , ข�อสอบ : การสร�างคํา ๓ , คําบาลี สันสกฤต , คําบาลี สันสกฤตนอกกฎ  , คําที่ใช�ร�วมกันในภาษาบาลี-สันสกฤต , การออกเสียงที่ต�องพ�งระวัง , การ
ออกเสียงคํา , คําอ�ปสรรคในภาษาบาลี สันสกฤต , ไวพจน� ๔ ภาษา , คําสมาส , คําสนธิ , คําศัพท�ภาษาเขมรที่ควรรู�, คําทับศัพท�ต�อไปนี้พ�งระวัง , คําทับศัพท� , คํา
ยืมภาษาจ�น , คําเข�ยนที่พ�งระวัง , คําอ�านที่พ�งระวัง , คําและความหมาย , ข�อสอบ : ความหมายของคํา , หลักการใช�คําและความหมาย , ใช�คําผิดความหมาย  , 
ข�อสอบ : การใช�คําผิด , ข�อสอบ : คําพ�อง, ข�อสอบ : ความหมายแคบกว�าง , การใช�คํา (ชื่อซํ้า) , ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม , ประโยคความซ�อน , การขยาย
ประธาน , ชนิดของประโยค , ข�อสอบ : ชนิดของประโยค , ข�อสอบ : ประโยคสมบูรณ� , ข�อสอบ : ประโยคกํากวม , ข�อสอบ : สํานวนภาษาต�างประเทศ , สํานวนประโยค
ภาษาต�างประเทศ , ข�อสอบ : การวางส�วนขยาย , ข�อสอบ : ประโยคฟ��มเฟ�อย , ประโยคกํากวม , ข�อสอบ : การอ�านว�เคราะห�และตีความ ๑ , ฉันทลักษณ� , 
โคลงสี่สุภาพ , คําประพันธ� , ข�อสอบ : คําประพันธ� , โวหาร ภาพพจน� , ข�อสอบ : ภาพพจน� , ความงามในภาษา , ข�อสอบ : ความงามวรรณศิลป� , ข�อสอบ : ความ
งามวรรณศิลป� ๑ , ราชาศัพท� , ข�อสอบ : ราชาศัพท�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

6,200

5,580แพ็คสุดคุ�มลด10%

9 ว�ชาสามัญ และ O-NET 30 ชม. 39 ชม. 3,100
คอร�สฝ�กทําข�อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย 1,000 ข�อ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

*เร�ยนเพ�่อเตร�ยมสอบเข�ามหาว�ทยาลัย สอบ 9ว�ชาสามัญ  และO-NET 

GAT เชื่อมโยง 6 ชม. 8 ชม. 1,200
*เร�ยนเพ�่อเตร�ยมสอบเข�ามหาว�ทยาลัย

ภาษาไทย TCASภาษาไทย TCAS

ลำดับแผนการเร�ยน 9 ว�ชาสามัญ
 และ O-NET30 ชม. GAT เชื่อมโยง6 ชม.

47 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10% 4,300

3,870

สรุปเข�ม ม.4-5 เล�ม 1 30 ชม. 39 ชม. 3,100
ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา , วัฒนธรรมกับภาษา , ประโยชน�และอิทธิพลของภาษา , พ�้นฐานความรู� , เกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช�ภาษาในการสื่อสาร , คุณธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร , ร�อยเร�ยงประโยค , ว�เคราะห�และสังเคราะห�ประโยค , ข�อสอบ : โครงสร�างประโยค , ลําดับคําในประโยค , ความยาวของประโยค , การใช�
ประโยคแสดงเจตนา , ข�อสอบ : การเว�นวรรคตอน , ข�อสอบ : เจตนาประโยค , ข�อสอบ : คําเชื่อม , ภาษากับเหตุผล , ข�อสอบ : ภาษากับเหตุผล , ข�อสอบ : โครงสร�าง
เหตุผล , ภาษากับการพัฒนาความคิด , ความคิดกับภาษา , การแสดงทรรศนะ , ข�อสอบ : ทรรศนะ , การโน�มน�าวใจ , ข�อสอบ : การโน�มน�าวใจ , การโต�แย�ง , ข�อสอบ 
: การโต�แย�ง , การบรรยาย และการพรรณนา , การอธิบาย , ข�อสอบ : บรรยาย พรรณนา  อธิบาย , ข�อสอบ : เร�ยงลําดับความ , ข�อสอบ : ประกาศ , ข�อสอบ : ความ
หมายแคบกว�าง , การฟ�ง , ข�อสอบ : การฟ�ง , การใช�ว�จารณญาณในการฟ�ง , การอ�านให�ผู�อื่นฟ�ง , การพ�ด , การพ�ดขั้นพ�้นฐาน , การพ�ดต�อประชุม , การพ�ด , ข�
อสอบ : การพ�ด , ข�อสอบ : การอ�านจับใจความ , การเข�ยน , การเข�ยนเชิงว�ชาการและกิจธุระ , การเข�ยนเชิงว�ชาการ , การเข�ยนเชิงกิจธุระ , ข�อสอบ : การเข�ยนรายงาน
ทางว�ชาการ , เร�ยงความ , การสื่อสารผ�านจดหมาย , ข�อสอบ : การเข�ยนจดหมาย , การย�อความ , การถามและการตอบ , ถามและตอบให�มีประสิทธิผล , ระดับภาษา 
, แบบฝ�กหัดเร�่องระดับภาษา , ระดับของภาษา , แบบฝ�กหัด เร�่องการใช�ภาษาผิดระดับ , ข�อสอบ : ระดับภาษา , ภาษาที่ใช�ในกิจกรรมการประชุม , ข�อสอบ : การประชุม 
, แบบฝ�กหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห� เร�่องศัพท�เกี่ยวกับการประชุม , ข�อสอบ : โครงสร�างพยางค� ๑ , ข�อสอบ : โครงสร�างพยางค� ๒ , ข�อสอบ : การสร�างคํา ๑ , ข�อสอบ 
: การสร�างคํา ๒ , แบบฝ�กหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห� เร�่องคําคล�าย , ข�อสอบ : สํานวน , การใช�สํานวน – คําพังเพย , การใช�ถ�อยคําสํานวนให�มีประสิทธิผล , ข�อสอบ : 
การอ�านว�เคราะห� และตีความ ๒

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา30%
เวลาที่เพ��มให�

ครูลิลลี่ครูลิลลี่
ผู�สอน ครูลิลลี่ (อ.กิจมาโนชญ� โรจทรัพย�)

ภาษาไทยภาษาไทย

16



อัป
เดต
คอร

ส

อ.กิจมาโนชญ�  โรจนทรัพย� 
นิเทศศาสตรบัณฑิต จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
+

มัธยมต�น

ประถมศึกษา
+

มัธยมต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

พ�้นฐานหลักภาษา

ตะลุยโจทย�สอบเข�า
ม.1

โค�งสุดท�ายสอบเข�า
ม.1

ม.1 ภาษาไทย 
เทอม 1

ม.1 ภาษาไทย 
เทอม 2

ม.2 ภาษาไทย 
เทอม 1

ม.2 ภาษาไทย 
เทอม 2

ม.3 ภาษาไทย
เตร�ยมอ�ดม 1

พ�้นฐานหลักภาษา

ไทย 2 (ป.6)

ไทย 3 (ป.6)

ม.3 ภาษาไทย
เตร�ยมอ�ดม 2

ม.3 โค�งสุดท�าย
สอบเข�า ต.อ.

10

15

10

8

5

10

15

15

15

15

13

15

15

2020

22.5

20

16

10

20

22.5

22.5

22.5

22.5

26

30

30

3,700

3,700

3,700

3,700

2,800

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

4,700

3,900

3,900

19-30 เม.ย. 64 (จ-ศ)

5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64
(ทุกวันเสาร�)

11-22 ต.ค. 64 (จ-ศ)

6 พ.ย. - 25 ธ.ค. 64
(ทุกวันเสาร�)

8 ม.ค. - 5 ก.พ. 65
(ทุกวันเสาร�)

19-30 เม.ย. 64 (จ-ศ)

6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

7 พ.ย. 64 - 20 ก.พ. 65
(ทุกวันอาทิตย�)

5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64
(ทุกวันเสาร�)

6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65
(ทุกวันเสาร�)

6 - 22 ต.ค. 64
(จ-ศ)

19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
(จ-ศ)

6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

เร��มเร�ยน
ออนไลน�

3 พ.ค. 64

19 มิ.ย. 64

25 ต.ค. 64

20 พ.ย. 64

22 ม.ค. 65

3 พ.ค. 64

20 มิ.ย. 64

21 พ.ย. 64

19 มิ.ย. 64

20 พ.ย. 64

20 ต.ค. 64

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

เก็งข�อสอบ
เข�าเตร�ยมอ�ดม 5 10 2,600 7 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64

(ทุกวันอาทิตย�) 21 พ.ย. 64

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

9 ว�ชาสามัญ
และ O-NET 15 30 3,100 7 มิ.ย. - 13 ก.ย. 64

(ทุกวันจันทร�) 21 มิ.ย. 64

3 พ.ค. 64

20 มิ.ย. 64

ชื่อคอร�สระดับชั้น จํานวน
เทป

จํานวน
ชั่วโมง

ค�าเร�ยน ตารางสอนรอบ
สอนสด

ภาษาไทย
ครูลิลล่ี
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นักเร�ยนสอบติดเตร�ยมอ�ดมฯ

ป� 64
ความสําเร็จ
ของลูกศิษย�

สังคมครูชัย

รายชื่อนักเร�ยนที่สอบติด

ว�ทย� - คณิต : 137

ภาษา - ภาษา :  97

ภาษา - คณิต :  19

18



ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

อาจารย�สอนเข�าใจง�าย มีทร�คการจําเนื้อหายากๆ ให�สามารถจําได�ง�าย มีแบบฝ�กหัดให� ได�ทบทวนเนื้อหา

14/04/2020 13:11

อาจารย�เป�นคนที่สอนรู�เร�่อง สอนสนุกมีเร�่องเล�าเยอะแยะเกี่ยวกับต�างประเทศที่อาจารย�สอนและมีทร�ค
หร�อเกร็ดความรู�ให�จํา

24/03/2020 15:29

อาจารย�ชัยสอนสนุก และได�ความรู�รอบตัวเพ��มมากข�้น ได�ทบทวนบทเร�ยนเก�าๆทําให�สามารถจําได�มากข�้น
อีกด�วยค�ะ

04/01/2020 08:35

ให�ความรู�มากมายทั้งในตําราและนอกตํารา 
อาจารย�มีเทคนิคการจําที่แปลกใหม�ดีค�ะ

18/02/2019 19:52

อาจารย�ชัย สอนเนื้อหาได�ครอบคลุมมีหลักการจําที่ดี
เพ�่อให�นักเร�ยนจําง�ายข�้นครับ

30/04/2018 21:02

ทําให�เข�าใจกฎหมายที่ควรจะรู�ในระดับม.ปลาย และสามารถนําไปประยุกต�ใช�ในชีว�ตประจําวันได�ด�วยครับ

07/02/2018 20:27

สังคม

ผู�สอน ครูชัย (อ.ชัย ลาภเพ��มทว�)

ครูชัย
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คอร�สแนะนำ

รอบรู� รอบตัว รอบโลก

เตร�ยมสอบเข�า ม.1
ระดับมัธยมต�น

ม.1

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

ความรู�รอบตัว 20 ชม. 26 ชม. 3,800
รอบรู� “รอบโลก” ภูมิศาสตร�โลก ที่สุดด�านภูมิศาสตร�โลก ภูมิศาสตร�เศรษฐกิจโลก สิ�งมหัศจรรย�ของโลก บุคคลสําคัญของโลก องค�การสําคัญของโลก เกร็ดน�ารู�ทั่
วโลก อักษรย�อน�ารู� , รอบรู� “รอบไทย” เช�น ภูมิศาสตร� ไทย พระมหากษัตร�ย� ไทย บุคคลสําคัญของไทย ประวัติศาสตร� ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย เกร็ดน�ารู�ในไทย  วัน
สําคัญของไทย  อักษรย�อไทย เพ��มเกมทศกัณฐ�หน�าบุคคลและสถานที่สําคัญทั้งของไทย และต�างประเทศ แบบทดสอบท�าทายความรู�รอบตัว 

*นักเร�ยนทุกระดับชั้นสามารถเร�ยนได�

เก�งประถมปลาย 14 ชม. 19 ชม. 2,900
เร�ยนเนื้อหาครบทั้ง 5 สาระ (ภูมิศาสตร� ประวัติศาสตร� เศรษฐศาสตร� ศาสนา หน�าที่พลเมือง–วัฒนธรรม–การดําเนินชีว�ตในสังคม) , เสร�มข�าวและเหตุการณ�โลกป�จจ�บั
นทั้งในประเทศและต�างประเทศ , ตะลุยโจทย�สอบเข�าม.1 , สรุปเข�มเนื้อหาสังคมทั้ง 5 สาระ เจาะลึกประเด็นสําคัญที่ออกข�อสอบบ�อย สรุปข�าวเด�นรอบป�ทุกด�าน ฝ�กทําข�อสอบ
เก�าและเจาะใจข�อสอบใหม�  เพ�่อเพ��มความมั่นใจ 

ตะลุยโจทย�ประถมปลาย 6 ชม. 8 ชม. 1,700
เจาะข�อสอบครบ 5 สาระ และเสร�มเนื้อหาสําคัญ เตร�ยมสอบเข�า ร.ร.สาธิต สามเสน สวนกุหลาบ สตร�ว�ทยา 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

4,600

4,140สังคมเตร�ยมสอบเข�า ม.1สังคมเตร�ยมสอบเข�า ม.1
ลำดับแผนการเร�ยน

27 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

เก�งประถม
ปลาย14 ชม. ตะลุยโจทย�

ประถมปลาย6 ชม.

เวลาที่เพ��มให�

30%

ม.1 ภูมิศาสตร� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
เคร�่องมือทางภูมิศาสตร�และการแบ�งเขตเวลา , ภูมิศาสตร�ประเทศไทย , ทว�ปเอเชีย , ทว�ปออสเตรเลียและโอเชียเนีย , ภัยธรรมชาติและการระวังภัย , เศรษฐศาสตร�
เบื้องต�น , พฤติกรรมการบร�โภค , สถาบันการเง�น , เศรษฐกิจพอเพ�ยง , พระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆ�

ม.1 ประวัติศาสตร�� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
พ�้นฐานทางประวัติศาสตร� , สมัยก�อนสุโขทัยในดินแดนไทย  , พัฒนาการประวัติศาสตร�สุโขทัย , อารยธรรมตะวันออก , ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� , พลเมืองดี , 
การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ , กฎหมาย , วัฒนธรรม

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

5,800

5,220สังคม ม.1สังคม ม.1
ลำดับแผนการเร�ยน

38 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.1 
ภูมิศาสตร� 14 ชม. ม.1 

ประวัติศาสตร�14 ชม.

เวลาที่เพ��มให�

30%

คอร�สนี้จะเพ��มศักยภาพการเร�ยนว�ชาสังคมให�แม�นยํายิ�งข�้น

สังคมสังคม

ครูชัยครูชัย
ผู�สอน ครูชัย (อ.ชัย ลาภเพ��มทว�)
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ระดับมัธยมต�น
ม.3

ระดับมัธยมต�น
ม.2

เตร�ยมสอบเข�า ม.4

7,300

6,570สังคม เตร�ยมสอบเข�า ม.4 (2)สังคม เตร�ยมสอบเข�า ม.4 (2)
ลำดับแผนการเร�ยน

48 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

13,100

11,135สังคม เตร�ยมสอบเข�า ม.4 (4)สังคม เตร�ยมสอบเข�า ม.4 (4)
ลำดับแผนการเร�ยน

78 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

พ�ชิตสังคม
สอบเข�า ต.อ.24 ชม. ตะลุยโจทย�สังคม

สอบเข�า ต.อ.12 ชม.

พ�ชิตสังคม
สอบเข�า ต.อ. 24 ชม.ความรู�

รอบตัว20 ชม. ตะลุยโจทย�สังคม
สอบเข�า ต.อ.12 ชม. ติวข�าวติด

เตร�ยมอ�ดม 3 ชม.

พ�ชิตสังคมสอบเข�า ต.อ. 24 ชม. 32 ชม. 4,400
สรุปเข�มเนื้อหาสังคมทั้งหมด เจาะลึกประเด็นสําคัญที่ออกข�อสอบบ�อย สรุปข�าวรอบป�ทุกด�าน และเก็งข�อสอบเด็ดๆ ตรงใจผู�ออกข�อสอบทุกป�

ตะลุยโจทย�สังคมสอบเข�า ต.อ. 12 ชม. 16 ชม. 2,900
ฝ�กทําข�อสอบเก�าเพ�่อวัดความรู�พ�้นฐาน เจาะใจข�อสอบใหม�เพ�่อเพ��มความมั่นใจ พร�อมแทรกเนื้อหาที่สําคัญและตรงใจผู�ออกข�อสอบทุกป�

ติวข�าวติดเตร�ยมอ�ดม 3 ชม. 4 ชม. 2,000
คอร�สติวข�าวเด�นรอบป�ล�าสุด ใช�สําหรับสอบเข�าเตร�ยมอ�ดม

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

ม.2 ภูมิศาสตร� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
เคร�่องมือทางภูมิศาสตร�และการแบ�งเขตเวลา , ทว�ปยุโรป , ทว�ปแอฟร�กา , สถานการณ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม , ในทว�ปยุโรปและทว�ปแอฟร�กา , การจัดสรร
ทรัพยากร , การคุ�มครองผู�บร�โภค , เศรษฐกิจพอเพ�ยง , การออมการลงทุน , สถาบันการเง�น , ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจ , พระพ�ทธ พระธรรม 
พระสงฆ�

ม.2 ประวัติศาสตร� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
พ�้นฐานทางประวัติศาสตร� พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา , พัฒนาการอาณาจักรธนบุร� , บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร� ไทยและเอเชีย , ที่ตั้งทางภูมิศาสตร�ที่มีผลต�อพั
ฒนาการของทว�ปเอเชีย , แหล�งอารยธรรมในทว�ปเอเชีย , พลเมืองดีตามว�ถีประชาธิปไตย , เหตุการณ�และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบอบการปกครองไทย , กฎหมาย 
, สถาบันทางสังคม , วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

5,800

5,220สังคม ม.2สังคม ม.2
ลำดับแผนการเร�ยน

38 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.2 
ภูมิศาสตร� 14 ชม. ม.2

ประวัติศาสตร�14 ชม.

เวลาที่เพ��มให�

30%

ม.3 ภูมิศาสตร� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
ภูมิศาสตร�โลก (ทว�ปอเมร�กาเหนือ ทว�ปอเมร�กาใต� ทบทวนทุกทว�ป) , เศรษฐศาสตร�และการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ , อาเซียน , ศาสนาพ�ทธและศาสนาสากล

ม.3 ประวัติศาสตร� 14 ชม. 19 ชม. 2,900
ประวัติศาสตร� (ประวัติศาสตร� ไทย ประวัติศาสตร�โลก) , หน�าที่พลเมืองฯ (กฎหมาย รัฐและการเมืองไทย สังคมวัฒนธรรม) , โลกศึกษา 
(สงคราม ความขัดแย�งและความร�วมมือ)

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

5,800

5,220สังคม ม.3สังคม ม.3
ลำดับแผนการเร�ยน

38 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.3 
ภูมิศาสตร� 14 ชม. ม.3

ประวัติศาสตร�14 ชม.

เวลาที่เพ��มให�

30%

เวลาที่เพ��มให�

30%

สังคมสังคม

ครูชัยครูชัย
ผู�สอน ครูชัย (อ.ชัย ลาภเพ��มทว�)
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เจาะลึกภูมิศาสตร� 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกประวัติศาสตร��� 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกประวัติศาสตร�โลก1 : อารยธรรมตะวันตก 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกเศรษฐศาสตร� 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร� 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพ�ทธศาสนา ม.4 8 ชม. 11 ชม. 1,400

เจาะลึกประวัติศาสตร�โลก2 : อารยธรรมตะวันออก
(จ�น อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย�งและความร�วมมือ

8 ชม. 11 ชม. 1,400

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

9,800

8,330รวม 7 คอร�สเจาะลึกสังคม ม.ปลายรวม 7 คอร�สเจาะลึกสังคม ม.ปลาย
ลำดับแผนการเร�ยน

77 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

เจาะลึกประวัติศาสตร�โลก1
: อารยธรรมตะวันตก8 ชม.

เจาะลึกประวัติศาสตร�โลก2
: อารยธรรมตะวันออก8 ชม.

เจาะลึกกฎหมาย
และรัฐศาสตร�8 ชม.

เจาะลึก
เศรษฐศาสตร�8 ชม.

เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและ
พระพ�ทธศาสนา ม.48 ชม.

เจาะลึก
ภูมิศาสตร�

เจาะลึก
ประวัติศาสตร�

8 ชม.

8 ชม.

ปราบเซียน สังคม ม.ปลาย 35 ชม. 46 ชม. 4,000
ติวสรุปเนื้อหาเข�มทั้ง 5 สาระการเร�ยนรู� เจาะภูมิศาสตร� ประวัติศาสตร� ไทย-สากล เศรษฐศาสตร�
หน�าที่พลเมือง (รัฐศาสตร� สังคมว�ทยา และกฎหมาย) พระพ�ทธศาสนา ศาสนาสากล  เตร�ยมสอบ O-NET และ 9 ว�ชาสามัญ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

เวลาที่เพ��มให�

30%

เวลาที่เพ��มให�

30%

ระดับมัธยมปลาย
TC

AS (กสพ
ท.)

สังคมสังคม

ครูชัยครูชัย
ผู�สอน ครูชัย (อ.ชัย ลาภเพ��มทว�)
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สังคม
ครูชัย

อัป
เดต
คอร

ส

อ.ชัย ลาภเพ��มทว�
รัฐศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

เอกความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ (I.R)

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
+

มัธยมต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนต�น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เก�งประถมปลาย

ความรู�รอบตัว

ม.1 ภูมิศาสตร�

ม.1 ประวัติศาสตร�

ม.2 ประวัติศาสตร�

ม.3 ประวัติศาสตร�

พ�ชิตสังคมสอบเข�า
ต.อ.

ตะลุยโจทย�สังคม
สอบเข�า ต.อ

ม.2 ภูมิศาสตร�

ม.3 ภูมิศาสตร�

ตะลุยโจทย�ประถม
ปลาย

ติวข�าว
ติดเตร�ยมอ�ดม

ปราบเซียน สังคม
ม.ปลาย

7

3

10

14

14

14

14

14

14

12

14

6

1

1414

6

20

14

14

14

14

14

14

24

35

12

3

2,900

1,700

3,800

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

4,400

4,000

2,900

2,000

11-19 ต.ค. 64 (จ-ศ)

20-22 ต.ค. 64 (จ-ศ)

19-30 เม.ย. 64 (จ-ศ)

6 มิ.ย. - 5 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

6 มิ.ย. - 5 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

5 มิ.ย. - 4 ก.ย. 64
(ทุกวันเสาร�)

5 มิ.ย. - 4 ก.ย. 64
(ทุกวันเสาร�)

6 มิ.ย. - 5 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

6 มิ.ย. - 5 ก.ย. 64
(ทุกวันอาทิตย�)

2-13 ต.ค. 64
(ทุกวัน)

5 มิ.ย. - 4 ก.ย. 64
(ทุกวันเสาร�)

17- 22 ต.ค. 64
(ทุกวัน)

30 ม.ค. 64
(วันเดียวจบ)

เร��มเร�ยน
ออนไลน�

25 ต.ค. 64

3 พ.ย. 64

3 พ.ค. 64

20 มิ.ย. 64

20 มิ.ย. 64

19 มิ.ย. 64

19 มิ.ย. 64

20 มิ.ย. 64

20 มิ.ย. 64

16 ต.ค. 64

19 มิ.ย. 64

31 ต.ค. 64

18 ก.พ. 64

ชื่อคอร�สระดับชั้น จํานวน
เทป

จํานวน
ชั่วโมง

ค�าเร�ยน ตารางสอนรอบ
สอนสด
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ภาษาอังกฤษ

ครูเบิร�ด

NEW
TUTOR

อาจารย�ภูมิ เสร�มสรรพสุข 
(ครูเบิร�ด)

(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

KRUBIRD ENGLISH LANGUAGE
โรงเร�ยนภาษาสีลม (รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

สอนโดย

• จบปร�ญญาโททางด�านภาษาและการสื่อสาร
อันดับ 1 ของรุ�น (จาก National Institute of 
Development Administration)
• ทําคะแนน Test of English for International 
Communication ได�เต็ม 990 
• เป�นติวเตอร� ใน คอร�ส SAT, WRITING, TOEIC,
GAT, TOEFL, สอบเข�าเตร�ยม ฯลฯ และเป�น
ว�ทยากรให�หน�วยงานราชการรวมถึงโรงเร�ยนต�างๆ

ประวัติย�อ

ผู�บร�หารโรงเร�ยนสอนภาษา

 KruBird English สอบติดแบบจิ๊บๆ

  www.krubird.com

   EngKrubird

   @engkrubird

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
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เตร�ยมสอบเข�า ม.1
ระดับมัธยมต�น

 เทคนิคเฉพาะ
KRUBIRD ENGLISH 

สอบติดแบบจ��บๆ
7

Pic Pick Up
จําศัพท�จากรูปภาพ 

Vocab Story
จําศัพท�จากเร�่องราว

สอบเข�า ม. 1 โรงเร�ยนดัง 30 ชม. 39 ชม. 3,900
สรุปทั้งคําศัพท�และไวยากรณ�ที่จําเป�นต�องทราบก�อนสอบเข�าม.1 โรงเร�ยนดัง , สอนเทคนิคการทําโจทย� และการหาคําตอบได�อย�างรวดเร็วและแม�นยําด�วยเทคนิคเฉพาะ , 
ฝ�กทําแนวข�อสอบจร�งหลายร�อยข�อ พร�อมเฉลยอย�างละเอียดทุกข�อ 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

เร��มเร�ยนได� 26 ม.ค. 2565

Vocab ม.ต�น 30 ชม. 39 ชม. 3,000
คอร�สนี้จะช�วยให�นักเร�ยนจําศัพท�ที่ออกสอบในโรงเร�ยนบ�อยตั้งแต�ศัพท�ง�ายไปยากโดยผ�านเทคนิคเฉพาะ โดยครูเบิร�ดเน�นการตอกยํ้าศัพท�ซํ้าไปมา เพ�่อให�ความรู�เข�าสู�
จ�ตใต�สํานึก นักเร�ยนจะได�ใช�เวลาทบทวนน�อยลง เพราะจําได�ตอนเร�ยนแล�ว โดยทุกบทจะมีแบบฝ�กหัดเพ�่อทดสอบและช�วยให�ความรู�ฝ�งแน�นมากข�้น 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

Grammar ม.ต�น 30 ชม. 39 ชม. 3,000
สอนไวยากรณ�อย�างละเอียดเพ�่อเพ��มเกรดในโรงเร�ยนและเพ�่อให�นําไปแต�งประโยคได�จร�ง รวมถึงมีการสอนเทคนิคการทํา Error Identification , Sentence Completion 
และ Cloze Test ทําให�นักเร�ยนจดจําได�ง�ายเพราะซึมซับผ�านกลอน เทคนิค Grammar Formula (จําไวยากรณ�ผ�านสูตร) และ Grammar Glimpse (หาคําตอบไวยากรณ�
ได�รวดเร็วและถูกต�อง)

Reading ม.ต�น 15 ชม. 20 ชม. 1,500
สอนการอ�านบทความ ข�าว โฆษณา บทสนทนาต�างๆ โดยใช�เทคนิค Reading Hack ซึ่งช�วยให�อ�านบทความยาวๆ ได�เข�าใจง�ายข�้นผ�านจ�นตนาการรวมถึงสอนศัพท�ที่เจอ
ในบทความต�างๆ ผ�านเทคนิคของครูเบิร�ดโดยเฉพาะ พร�อมฝ�กตอบคําถาม Reading หลังอ�านจบ เช�น การหา Main ideas , Purposes , Conclusions หร�อการเร�ยง
ประโยค เป�นต�น เพ�่อประยุกต�ใช� ได�ในทุกสนามสอบ

TOP ENG ม.ต�น
(เพ�่อทำเกรด ม.ต�น)

30 ชม. 39 ชม. 3,500

สรุปทั้งคําศัพท�และไวยากรณ�ที่จําเป�นต�องทราบเพ�่อทําเกรดในระดับชั้น ม.1 - ม.3 พร�อมเทคนิคทําโจทย�อย�างรวดเร็วและแม�นยํา ฝ�กทําแนวข�อสอบจร�งที่ใช�สอบใน
โรงเร�ยนดังหลายร�อยข�อ พร�อมเฉลยอย�างละเอียดทุกข�อ

เร��มเร�ยนได� 27 ก.ค. 2565

เร��มเร�ยนได� 31 ส.ค. 2565

เร��มเร�ยนได� 28 ก.ย. 2565

เร��มเร�ยนได� 26 ต.ค. 2565

7,500

6,750ภาษาอังกฤษ ม.ต�น V.G.R.ภาษาอังกฤษ ม.ต�น V.G.R.

ลำดับแผนการเร�ยน Vocab
ม.ต�น30 ชม. Grammar

ม.ต�น30 ชม.

98 ชม.
Reading
ม.ต�น15 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

11,000

9,350ภาษาอังกฤษ ม.ต�น (ครบทุกคอร�ส)ภาษาอังกฤษ ม.ต�น (ครบทุกคอร�ส)

ลำดับแผนการเร�ยน Vocab
ม.ต�น30 ชม. Grammar

ม.ต�น30 ชม.

137 ชม.
Reading
ม.ต�น15 ชม. TOP ENG ม.ต�น

(เพ�่อทำเกรด ม.ต�น)30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

ครูเบิร�ดครูเบิร�ด
ผู�สอน ครูเบิร�ด (อ.ภูมิ เสร�มสรรพสุข)

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
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Vocab Rhythm
จํา “ศัพท�คําเหมือน” เป�นจังหวะ

Say it
ฝ�กออกเสียงให�คล�ายเจ�าของภาษา

เตร�ยมสอบเข�า ม.4

สอบเข�าเตร�ยมฯ Vocab 30 ชม. 39 ชม. 3,000
คอร�สนี้จะช�วยให�นักเร�ยนจําศัพท�ที่ออกสอบบ�อย โดยครูเบิร�ดจะเน�นการตอกยํ้าศัพท�ซํ้าไปมา เพ�่อให�ความรู�เข�าสู�จ�ตใต�สํานึก นักเร�ยนจะได�ใช�เวลาทบทวนน�อยลง เพราะ
จําได�ตอนเร�ยนแล�ว ทุกบทจะมีแบบฝ�กหัดเพ�่อทดสอบและช�วยให�ความรู�ฝ�งแน�นมากข�้น โดยคําศัพท�ในบทเร�ยนยึดตามแนวข�อสอบจร�ง

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

เร��มเร�ยนได� 27 มี.ค 2564

ติวเข�มสอบเข�าเตร�ยมฯ 30 ชม. 39 ชม. 3,900
สรุปทั้งคําศัพท�และไวยากรณ�ที่จําเป�นต�องทราบก�อนสอบเข�าเตร�ยม พร�อมเทคนิคทําโจทย� ไวและแม�นยํา อัดแน�นด�วยเทคนิคเฉพาะของครูเบิร�ด พร�อมพาฝ�กทําแนว
ข�อสอบจร�งหลายร�อยข�อ และเฉลยอย�างละเอียดทุกข�อ

เร��มเร�ยนได� 28 ก.ค. 2564

โค�งสุดท�ายสอบเข�าเตร�ยมฯ 15 ชม. 20 ชม. 2,000
ตะลุยโจทย�แนวข�อสอบจร�ง 10 ชุด พร�อมเฉลยละเอียด , ทบทวนศัพท� ไวยากรณ� ว�ธีการอ�าน พร�อมเสร�มสูตรลัดก�อนสอบเข�าเตร�ยม , ทบทวนความรู�ทั้งหมดด�วย
เทคนิคเฉพาะของครูเบิร�ดที่จะทําให�การทําข�อสอบภาษาอังกฤษไม�ใช�เร�่องยากอีกต�อไป

เร��มเร�ยนได� 29 ก.ย. 2564

สอบเข�าเตร�ยมฯ Grammar 30 ชม. 39 ชม. 3,000
ปรับพ�้นไวยากรณ�แบบกระชับเพ�่อใช�ในการสอบเข�าเตร�ยมอ�ดมฯ เร�ยนรู�สูตรลัดในการทําโจทย� Error Identification , Sentence Completion และ Cloze Test นักเร�ยน
จดจําได�ง�ายเพราะซึมซับผ�านกลอน , เทคนิค Grammar Formula (จําไวยากรณ�ผ�านสูตร) และ เทคนิค Grammar Glimpse (หาคําตอบไวยากรณ� ได�รวดเร็วและถูก
ต�อง) โดยสอนไวยากรณ� 13 หัวข�อดังนี้ PART OF SPEECH , PREPOSITION & CONJUNCTION , DETERMINER , PRONOUN , TENSE , PASSIVE , 
GERUND , CAUSATIVE VERB , COMPARISON , NOUN CLAUSE , IF CLAUSE , ADJECTIVE CLAUSE , PARTICIPLE

เร��มเร�ยนได� 26 พ.ค. 2564

6,000

5,400ภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ V.G.ภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ V.G.

ลำดับแผนการเร�ยน

78 ชม.
สอบเข�าเตร�ยมฯ
Vocab30 ชม. สอบเข�าเตร�ยมฯ

Grammar30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

5,900

5,310ภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ ติวเข�ม + โค�งสุดท�ายภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ ติวเข�ม + โค�งสุดท�าย

ลำดับแผนการเร�ยน

59 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ติวเข�ม
สอบเข�าเตร�ยมฯ30 ชม. โค�งสุดท�าย

สอบเข�าเตร�ยมฯ15 ชม.

11,900

10,115ภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ (ครบทุกคอร�ส)ภาษาอังกฤษ สอบเข�าเตร�ยมฯ (ครบทุกคอร�ส)

ลำดับแผนการเร�ยน

137 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

ติวเข�ม
สอบเข�าเตร�ยมฯ30 ชม. โค�งสุดท�าย

สอบเข�าเตร�ยมฯ15 ชม.สอบเข�าเตร�ยมฯ
Vocab30 ชม. สอบเข�าเตร�ยมฯ

Grammar30 ชม.

ครูเบิร�ดครูเบิร�ด
ผู�สอน ครูเบิร�ด (อ.ภูมิ เสร�มสรรพสุข)

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
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Grammar Formula
รู�ที่มาของโครงสร�าง Noun Verb

 Adjective Adverb และ Tenses ต�างๆ

Reading Hack
อ�านบทความยาวๆ ศัพท�ยากๆ

ให�เข�าใจโดยใช�จ�นตนาการ

ปรับพ�้น ม.ปลาย 15 ชม. 20 ชม. 1,500
ปรับพ�้นไวยากรณ�และคําศัพท�เพ�่อให�นักเร�ยนข�้นม.ปลายได�อย�างมั่นใจ เร�ยนทันเพ�่อน และทําเกรดในโรงเร�ยนได�ดี ในคอร�สมีการปรับพ�้นคําศัพท�ด�วยเทคนิคต�างๆของ
ครูเบิร�ดและปรับพ�้นไวยากรณ�ด�วยเทคนิค Grammar Formula ทําให�รู�ที่มาของโครงสร�าง Noun , Verb , Adjective , Adverb และ Tenses ต�างๆ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

เร��มเร�ยนได� 23 ก.พ. 2565

Grammar ม.ปลาย 30 ชม. 39 ชม. 3,000
สอนไวยากรณ�อย�างละเอียดเพ�่อใช�ทําเกรดในโรงเร�ยนและเพ�่อให�แต�งประโยคได�จร�ง รวมถึงมีการสอนเทคนิคการทํา Error Identification , Sentence Completion  
และ Cloze Test นักเร�ยนจดจําได�ง�ายเพราะซึมซับผ�านกลอนและ เทคนิค Grammar Formula (จําไวยากรณ�ผ�านสูตร) และ Grammar Glimpse (หาคําตอบไวยากรณ�
ได�รวดเร็วและถูกต�อง) โดยสอนไวยากรณ� 13 หัวข�อ ดังนี้ PART OF SPEECH , PREPOSITION & CONJUNCTION , DETERMINER , PRONOUN , TENSE , 
PASSIVE , GERUND , CAUSATIVE VERB , COMPARISON , NOUN CLAUSE , IF CLAUSE , ADJECTIVE CLAUSE , PARTICIPLE

เร��มเร�ยนได� 27 เม.ย. 2565

Reading ม.ปลาย 15 ชม. 20 ชม. 1,500
สอนการอ�านบทความ ข�าว โฆษณา บทสนทนาต�างๆ โดยใช�เทคนิค Reading Hack ซึ่งช�วยให�อ�านบทความยาวๆ ได�เข�าใจง�ายข�้นผ�านจ�นตนาการรวมถึงสอนศัพท�ที่เจอ
ในบทความต�างๆ พร�อมฝ�กตอบคําถาม Reading หลังอ�านจบ เช�น การหา Main ideas, Purposes, Conclusions หร�อการเร�ยงประโยค เป�นต�น เพ�่อประยุกต�ใช� ได�ใน
ทุกสนามสอบ

เร��มเร�ยนได� 25 พ.ค. 2565

TOP ENG ม.ปลาย 
(เพ�่อทำเกรด ม.ปลาย)

30 ชม. 39 ชม. 3,500

สรุปทั้งคําศัพท�และไวยากรณ�ที่จําเป�นต�องทราบเพ�่อทําเกรดในระดับชั้น ม.4 - ม.6 พร�อมเทคนิคทําโจทย�อย�างรวดเร็วและแม�นยํา อัดแน�นด�วยเทคนิค 
เฉพาะของครูเบิร�ด พร�อมฝ�กทําแนวข�อสอบจร�งที่ใช�สอบในโรงเร�ยนดังหลายร�อยข�อ พร�อมเฉลยละเอียดทุกข�อ

เร��มเร�ยนได� 29 มิ.ย. 2565

Vocab ม.ปลาย 30 ชม. 39 ชม. 3,000
คอร�สนี้จะช�วยให�นักเร�ยนจําศัพท�ที่ออกสอบในโรงเร�ยนและ TCAS บ�อยตั้งแต�ศัพท�ง�ายไปยาก โดยครูเบิร�ดเน�นการตอกยํ้าศัพท�ซํ้าไปมา เพ�่อให�ความรู�เข�าสู�จ�ตใต�สํานึก 
นักเร�ยนจะได�ใช�เวลาทบทวนน�อยลง เพราะจําได�ตอนเร�ยนแล�ว ทุกบทจะมีแบบฝ�กหัดเพ�่อทดสอบและช�วยให�ความรู�ฝ�งแน�นมากข�้น

เร��มเร�ยนได� 30 มี.ค. 2565

7,500

6,750ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย V.G.Rภาษาอังกฤษ ม.ปลาย V.G.R

ลำดับแผนการเร�ยน

98 ชม.
Vocab
ม.ปลาย30 ชม. Grammar

ม.ปลาย30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

Reading
ม.ปลาย15 ชม.

11,000

9,350ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (ครบทุกคอร�ส)ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (ครบทุกคอร�ส)

ลำดับแผนการเร�ยน

137 ชม.
Vocab
ม.ปลาย30 ชม. Grammar

ม.ปลาย30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

Reading
ม.ปลาย15 ชม. TOP ENG ม.ปลาย 

(เพ�่อทำเกรด ม.ปลาย)30 ชม.
ระดับมัธยมปลาย

ครูเบิร�ดครูเบิร�ด
ผู�สอน ครูเบิร�ด (อ.ภูมิ เสร�มสรรพสุข)

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
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TCAS Vocab 30 ชม. 39 ชม. 3,000
คอร�สนี้จะช�วยให�นักเร�ยนจําศัพท�ที่ออกสอบ TCAS บ�อย โดยครูเบิร�ดเน�นการตอกยํ้าศัพท�ซํ้าไปมา เพ�่อให�ความรู�เข�าสู�จ�ตใต�สํานึก นักเร�ยนจะได�ใช�เวลาทบทวนน�อยลง 
เพราะจําได�ตอนเร�ยนแล�ว ทุกบทจะมีแบบฝ�กหัดเพ�่อทดสอบและช�วยให�ความรู�ฝ�งแน�นมากข�้น โดยคําศัพท�ที่เร�ยนยึดตามแนวข�อสอบจร�ง

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

30%

เร��มเร�ยนได� 28 เม.ย. 2564

ติวเข�ม TCAS 30 ชม. 39 ชม. 3,900
สรุปทั้งคําศัพท�และไวยากรณ�ที่จําเป�นต�องทราบก�อนสอบ TCAS พร�อมเทคนิคทําโจทย� ไวและแม�นยํา อัดแน�นด�วยเทคนิค  ฝ�กทําแนวข�อสอบจร�งหลายร�อยข�อ พร�อม
เฉลยละเอียดทุกข�อ

เร��มเร�ยนได� 25 ส.ค. 2564

โค�งสุดท�าย GAT ENG 15 ชม. 20 ชม. 2,000
ตะลุยโจทย�แนวข�อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 5 ชุด พร�อมเฉลยละเอียด ทบทวนศัพท� ไวยากรณ� ว�ธีการอ�านไว พร�อมเสร�มสูตรลัดก�อนสอบ ทบทวนความรู�ทั้งหมดด�วย
เทคนิคเฉพาะของครูเบิร�ดที่จะทําให�การทําข�อสอบภาษาอังกฤษไม�ใช�เร�่องยากอีกต�อไป

เร��มเร�ยนได� 27 ต.ค. 2564

โค�งสุดท�าย 9 ว�ชาสามัญ
(ENG)

15 ชม. 20 ชม. 2,000

ตะลุยโจทย�แนวข�อสอบ 9 ว�ชาสามัญ  ว�ชาภาษาอังกฤษ 5 ชุด พร�อมเฉลยละเอียด ทบทวนศัพท� ไวยากรณ� ว�ธีการอ�านไว พร�อมเสร�มสูตรลัดก�อนสอบ ทบทวนความรู�
ทั้งหมดด�วยเทคนิคเฉพาะของครูเบิร�ดที่จะทําให�การทําข�อสอบภาษาอังกฤษไม�ใช�เร�่องยากอีกต�อไป

เร��มเร�ยนได� 1 ธ.ค. 2564

TCAS Grammar 30 ชม. 39 ชม. 3,000
ปรับพ�้นไวยากรณ�แบบกระชับเพ�่อใช�ในการสอบ TCAS พร�อมเร�ยนรู�เทคนิคตั้งแต�พ�้นฐานไปจนขั้นสูงสุดในการทําโจทย� Error Identification , Sentence Completion  
และ Cloze Test นักเร�ยนจดจําได�ง�ายเพราะซึมซับผ�านกลอนและ เทคนิค Grammar Glimpse (หาคําตอบไวยากรณ� ได�รวดเร็วและถูกต�อง) โดยสอนไวยากรณ� 13 หั
วข�อ ดังนี้ PART OF SPEECH , PREPOSITION & CONJUNCTION , DETERMINER , PRONOUN , TENSE , PASSIVE , GERUND , CAUSATIVE VERB 
, COMPARISON , NOUN CLAUSE , IF CLAUSE , ADJECTIVE CLAUSE , PARTICIPLE

เร��มเร�ยนได� 30 มิ.ย. 2564

6,000

5,400ภาษาอังกฤษ TCAS V.G.ภาษาอังกฤษ TCAS V.G.

ลำดับแผนการเร�ยน

78 ชม.
TCAS Vocab30 ชม. TCAS

Grammar30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

7,900

7,110ภาษาอังกฤษ TCAS ติวเข�ม + โค�งสุดท�ายภาษาอังกฤษ TCAS ติวเข�ม + โค�งสุดท�าย

ลำดับแผนการเร�ยน

79 ชม.
ติวเข�ม TCAS30 ชม. โค�งสุดท�าย

GAT ENG15 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

โค�งสุดท�าย
9 ว�ชาสามัญ ENG15 ชม.

13,900

11,815ภาษาอังกฤษ TCAS (ครบทุกคอร�ส)ภาษาอังกฤษ TCAS (ครบทุกคอร�ส)

ลำดับแผนการเร�ยน

157 ชม.
TCAS Vocab30 ชม. TCAS

Grammar30 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

ติวเข�ม TCAS30 ชม. โค�งสุดท�าย
GAT ENG15 ชม.

โค�งสุดท�าย
9 ว�ชาสามัญ ENG15 ชม.

 เทคนิคเฉพาะ
KRUBIRD ENGLISH 

สอบติดแบบจ��บๆ
7

Grammar Glimpse
หาคําตอบไวยากรณ� ได�รวดเร็วและถูกต�อง

เตร�ยมสอบ TC
AS

ครูเบิร�ดครูเบิร�ด
ผู�สอน ครูเบิร�ด (อ.ภูมิ เสร�มสรรพสุข)

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
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อ.ภูมิ เสร�มสรรพสุข
ปร�ญญาโททางด�านภาษาและการสื่อสารอับดับ 1 ของรุ�น

ภาษาอังกฤษ
ครูเบิรด

เตร�ยมสอบเข�า
ม.1

สอบเข�า ม.1
โรงเร�ยนดัง 20 39

เร��มเร�ยน
ออนไลน�

26 ม.ค. 653,90030

20 39 27 ก.ค. 65

31 ส.ค. 65

28 ก.ย. 65

26 ต.ค. 65

27 มี.ค. 64

26 พ.ค. 64

28 ก.ค. 64

3,00030

20 39 3,00030

10

20

20

20 1,50015

39

39

3,500
3,000

30

30

20 39 3,00030

20 39 3,90030

29 ก.ย. 6410 20 2,00015

23 ก.w. 6510 20 1,50015

30 มี.ค. 6520 39 3,00030

27 เม.ย. 6520 39 3,00030

29 มิ.ย. 65

28 เม.ย. 64

30 มิ.ย. 64

25 ส.ค. 64

27 ต.ค. 64

1 ธ.ค. 64

20

20

20

20

10

10

39

39

39

39

20

20

3,500
3,000
3,000
3,900
2,000
2,000

30

30

30

30

15

15

25 พ.ค. 6510 20 1,50015

ระดับมัธยมต�น

ระดับมัธยมต�น

ระดับมัธยมต�น

ระดับมัธยมต�น

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4

เตร�ยมสอบเข�า
ม.4

ระดับมัธยม
ปลาย

ระดับมัธยม
ปลาย

ระดับมัธยม
ปลาย

ระดับมัธยม
ปลาย

ระดับมัธยม
ปลาย

TCAS

TCAS

TCAS

TCAS

TCAS

Vocab ม.ต�น 

Grammar ม.ต�น 

Reading ม.ต�น

TOP ENG ม.ต�น
(เพ�่อทําเกรด ม.ต�น) 

สอบเข�าเตร�ยมฯ Vocab

ติวเข�มสอบเข�าเตร�ยมฯ 

ปรับพ�้น ม.ปลาย

Vocab ม.ปลาย

Grammar ม.ปลาย

Reading ม.ปลาย

TOP ENG ม.ปลาย
(เพ�่อทําเกรด ม.ปลาย)

TCAS Vocab 

TCAS Grammar

ติวเข�ม TCAS

โค�งสุดท�าย GAT ENG

โค�งสุดท�าย
9 ว�ชาสามัญ ENG

โค�งสุดท�ายสอบ
เข�าเตร�ยมฯ

สอบเข�าเตร�ยมฯ
Grammar

ชื่อคอร�สระดับชั้น จํานวน
เทป

ชั่วโมง
สอน

ชั่วโมงเร�ยน
(30%)

ราคา

อัป
เดต
คอร

ส

29



ด.ช.รณกร จ�นดารัตน�
สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน EPTS/
รร.บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) Gifted ว�ทยาศาสตร� ลำดับที่ 13

น�องอาน�องอา

ด.ญ.ภัณฑิรา  ศิร�บรรณกุล
สอบติด รร.มหิดลว�ทยานุสรณ�/รร.กำเนิดว�ทย�/
รร.เตร�ยมอ�ดมศึกษา

น�องลูกตาลน�องลูกตาล

น.ส.กานต�พ�ชชา สมุทโคดม
สอบติด รร.มหิดลว�ทยานุสรณ�/รร.กำเนิดว�ทย�/
รร.เตร�ยมอ�ดมศึกษา

น�องมะปรางน�องมะปราง

ด.ช.อานิก ศุขรัตน�
สอบติด รร.สามเสนว�ทยาลัย EP

ด.ช.กฤษฏิ์  พ�ฒไทย
สอบติด รร.เตร�ยมอ�ดมศึกษาพัฒนาการ Gifted

น�องเจแปนน�องเจแปน

ด.ญ.ปุณณภาณัฏฐ� มาระว�ชัย
สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน/
รร.สตร�ว�ทยา Gifted ว�ทย�-คณิต ลำดับที่ 25 

น�องบัวน�องบัว

ด.ช.สุว�จักขณ� นุชอนงค�
สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน EPTS/
รร.บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) Gifted ว�ทยาศาสตร� ลำดับที่ 13

น�องแม็กน�องแม็ก

ด.ญ.ณัฐรดา อ�ณหคงคา
สอบติด รร.สาธิตฯประสานมิตร/รร.สาธิตฯปทุมวัน/
รร.บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) Gifted ว�ทยาศาสตร� ลำดับที่ 2

น�องเพนกว�นน�องเพนกว�น

ด.ญ.มนัสนันท� นาคฤทธิ์

สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน
น�องปูนใสน�องปูนใส

ด.ญ.ณิชาภัทร ลว�ตพ�ชยวงศ�
สอบติด รร.สตร�ว�ทยา โครงการความเป�นเลิศ ว�ทย�-คณิต

น�องเฟมจังน�องเฟมจัง

ด.ช.ธนพัฒน� กู�ก�องกฤษฎากร
สอบติด รร.สวนกุหลาบว�ทยาลัย GATE Program

น�องคุณน�องคุณ

ด.ช.ปุณณว�ช เจ�ยวก�ก น�องปุนน�องปุน

ด.ช.ปุณณว�ช เจ�ยวก�ก
สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน/รร.สามเสนว�ทยาลัย

ด.ช.ธนกฤต ดำดวน
สอบติด รร.สาธิตฯประสานมิตร/รร.สาธิตฯปทุมวัน/
รร.สวนกุหลาบว�ทยาลัย GATE Program

น�องเตมส�น�องเตมส� ด.ช.ภาสว�ชญ� กุลแก�วกรพันธ�
สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน/
รร.สวนกุหลาบว�ทยาลัย GATE Program

น�องแพลงต�อนน�องแพลงต�อนน�องปุนน�องปุน

สอบติด รร.สาธิตฯปทุมวัน/รร.สามเสนว�ทยาลัย

ครูป�อม
ว�ทยาศาสตร�

ป�ทําเนียบเด็กเก�ง

63
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ว�ทยาศาสตร�

ผู�สอน ครูป�อม (อ.ธนากร แผลงเดช)

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

ครูป�อมสอนสนุกค�ะ ไม�เบื่อเลย สอนเข�าใจง�ายด�วยค�ะจากเร�่องที่ไม�เข�าใจเลย ตอนนี้เร��มเข�าใจมากข�้นแล�วค�ะ

11/04/2020 10:45

ครูป�อมสอนแล�วเข�าใจง�าย แทรกเนื้อหาความรู�เพ��มเติมตลอดเวลาเร�ยนสนุก ได�ความรู� ครบถ�วน 
พร�อมกับทุกสนามสอบ

18/02/2019 21:39

คอร�สดีมากครับสอนให�ผมได�รู�อะไรที่ไม�รู�มากข�้น
ขอบคุณครับ

20/11/2019 20:17

ครูป�อมอธิบายดีมากๆเลยค�ะ สอนเข�าใจค�ะ
เเละเนื้อหาละเอียด มีโจทย� เยอะมากให�เร�ยนรู�

02/11/2017 19:00

อาจารย�สอนเข�าใจดีค�ะ แล�วอาจารย�ก็ ให�แนวทางการเข�ยนตอบข�อสอบข�อเข�ยนดีมากๆเลยด�วยค�ะ

18/11/2017 22:55

อาจารย�ป�อมสอนดี ไม�ต�องท�องเยอะมาก
ใช�ความเข�าใจเป�นหลัก

26/12/2017 09:40

ครูป�อม
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ระดับประถม
ป.4

ระดับประถม
ป.5

ระดับประถม
ป.6

เตร�ยมสอบเข�า ม.1

ว�ทยาศาสตร� ป.4 เทอม 1 23 ชม. 40 ชม. 3,600
การจําแนกสิ�งมีชีว�ต , อาณาจักรพ�ช , อาณาจักรสัตว� , แรงและการเคลื่อนที่ , แสงและการมองเห็น 

ว�ทยาศาสตร� ป.4 เทอม 2 23 ชม. 28 ชม. 3,600
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ , สถานะของสสาร , ดวงจันทร�ของเรา , ระบบสุร�ยะ 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

7,200

6,480ว�ทยาศาสตร� ป.4ว�ทยาศาสตร� ป.4

ลำดับแผนการเร�ยน ว�ทยาศาสตร�
ป.4 เทอม 123 ชม. ว�ทยาศาสตร�

ป.4 เทอม 223 ชม.

68 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ว�ทยาศาสตร� ป.5 เทอม 1 20 ชม. 40 ชม. 3,600
ระบบนิเวศ , พันธุกรรม , การเปลี่ยนแปลงของสารและเคมีกายภาพ , แรงและการเคลื่อนที่

ว�ทยาศาสตร� ป.5 เทอม 2 28 ชม. 34 ชม. 4,500
เสียงและการได�ยิน , ทรัพยากรนํ้า , บรรยากาศและลมฟ�าอากาศ , ดาวฤกษ�และดาวเคราะห�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ว�ทยาศาสตร� ป.6 สอบเข�า ม.1 gifted Level 1 24 ชม. 50 ชม. 4,500
ธรรมชาติของว�ทยาศาสตร�  , ทักษะกระบวนการทางว�ทยาศาสตร� (ขั้นพ�้นฐาน)  , กําเนิดเอกภพ , กําเนิดสิ�งมีชีว�ต  , พ�้นฐานทางเคมี , อาหารและสารอาหาร , วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ  , แรงและความดัน

ว�ทยาศาสตร� ป.6 สอบเข�า ม.1 gifted Level 2 20 ชม. 40 ชม. 4,500
อาหารและสารอาหาร , โลกและการเปลี่ยนแปลง , ทรัพยากรธรรมชาติ , ดิน หิน แร� , พ�ชและการดํารงชีว�ตของพ�ช , พันธุกรรม , ปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�

ว�ทยาศาสตร� ป.6 สอบเข�า ม.1 gifted Level 3 42 ชม. 60 ชม. 4,800
ลมฟ�าอากาศ บรรยากาศ , สัตว�และการดํารงชีว�ต , ร�างกายมนุษย� , เสียงและการได�ยิน , งานและพลังงานกล , การแยกสาร

ว�ทยาศาสตร� ป.6 สอบเข�า ม.1 gifted Level 4 30 ชม. 36 ชม. 4,500
ระบบนิเวศ , สารละลายกรด-เบส , ปฏิกิร�ยาเคมี , ไฟฟ�า , แม�เหล็ก , เคร�่องกล , ดวงดาว , ระบบสุร�ยะ , เทคโนโลยีอวกาศ , ข�าวว�ทยาศาสตร�เด�นๆประจําป�

ตะลุยโจทย�เข�มข�น ป.6 สอบเข�า ม.1 30 ชม. 36 ชม. 4,500
เก็งข�อสอบเข�า  ม.1  ว�เคราะห�แนวข�อสอบที่ออกบ�อย  ,  เพ��มเทคนิคการทําข�อสอบได�รวดเร็วและแม�นยํา  , ฝ�กโจทย�การคิดเชิงว�ทยาศาสตร�แนวว�เคราะห�โจทย�ยาก ทั้งข�
อสอบเก�าและแนวข�อสอบใหม�มากกว�า 1,000 ข�อ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ว�ทยาศาสตร� ป.6 Fundamental (พ�้นฐาน) 22 ชม. 26 ชม. 3,000
อาหารและสารอาหาร  , ร�างกายมนุษย� ,  สิ�งมีชีว�ตกับสิ�งแวดล�อม , สารในชีว�ตประจําวัน

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

8,100

7,290ว�ทยาศาสตร� ป.5ว�ทยาศาสตร� ป.5

ลำดับแผนการเร�ยน ว�ทยาศาสตร�
ป.5 เทอม 120 ชม. ว�ทยาศาสตร�

ป.5 เทอม 228 ชม.

74 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ครูป�อมครูป�อม
ผู�สอน ครูป�อม (อ.ธนากร แผลงเดช)

ว�ทยาศาสตร�ว�ทยาศาสตร�
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สสวท./สพ
ฐ.

ป.4-5
เตร�ยมสอบเข�า ม.1

18,300

15,555ว�ทยาศาสตร� สอบเข�า ม.1 GIFTEDว�ทยาศาสตร� สอบเข�า ม.1 GIFTED

ลำดับแผนการเร�ยน GIFTED
LEVEL 124 ชม.

186 ชม.
GIFTED
LEVEL 220 ชม. GIFTED

LEVEL 342 ชม. GIFTED
LEVEL 430 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

22,800

18,240ว�ทยาศาสตร� สอบเข�า ม.1 GIFTED + ตะลุยโจทย�ว�ทยาศาสตร� สอบเข�า ม.1 GIFTED + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน GIFTED
LEVEL 124 ชม.

222 ชม.
GIFTED
LEVEL 220 ชม. GIFTED

LEVEL 342 ชม. GIFTED
LEVEL 430 ชม. ตะลุยโจทย�เข�ม

สอบเข�า ม.130 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

เวลาที่เพ��มให�

แข�งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ 24 ชม. 50 ชม. 4,500
การศึกษาว�ทยาศาสตร� , ทักษะการสังเกต , ทักษะการลงความเห็นจากข�อมูล , ทักษะการจําแนกประเภท , ทักษะการวัด , ทักษะการใช�ตัวเลข , ทักษะการหาความสัมพั
นธ�ระหว�างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา , ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข�อมูล , ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร , ทักษะการตั้งสมมติฐาน , ทักษะการกํา
หนดนิยามเชิงปฏิบัติการ , ทักษะการทดลอง , ทักษะการแปลความหมายข�อมูลและสรุปผล , ทักษะการสร�างและพัฒนารูปแบบ

แข�งขันระดับประถม ฟ�สิกส� 37 ชม. 50 ชม. 4,500
การเคลื่อนที่ , แรงและความดัน , เคร�่องกล , งานและพลังงานกล , วัสดุและสมบัติของวัสดุ , แสง เสียง , ไฟฟ�า แม�เหล็ก

แข�งขันระดับประถม เคมี 29 ชม. 35 ชม. 4,500
สารและสมบัติของสาร , การจําแนกสาร , การแยกสาร , ธาตุและสารประกอบ , การเปลี่ยนเเปลงของสาร

แข�งขันระดับประถม Earth Sci 29 ชม. 50 ชม. 4,500
โลกและการเปลี่ยนแปลง , ดิน  หินและแร�  แหล�งนํ้า , บรรยากาศ  ลมฟ�าอากาศ ภัยพ�บัติ

แข�งขันระดับประถม ชีวะ 40 ชม. 48 ชม. 4,500
เซลล�โครงสร�างและหน�าที่ , ความหลากหลายของสิ�งมีชีว�ต , พ�ชและการดํารงชีว�ต , สัตว�และการดํารงชีว�ต , ร�างกายมนุษย� , พันธุกรรม , อาหารและสารอาหาร , พฤติกรรม 
, ระบบนิเวศ

แข�งขันระดับประถม ดาราศาสตร� 34 ชม. 40 ชม. 4,500
การค�นพบข�อเท็จจร�งเกี่ยวกับดาราศาสตร� , ทฤษฎีการกําเนิดเอกภพ รูปร�างของเอกภพ , ประเภทและรูปร�างของกาแล็กซี่ , การจําแนกตําแหน�งต�างๆ ของวัตถุบนฟ�า, 
ระบบเส�นขอบฟ�า , ระบบเส�นศูนย�สูตร , ระบบสุร�ยะว�ถี , ระบบกาแลกติก , ระยะเชิงมุม , พ�กัดภูมิศาสตร� , การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ�า , สุร�ยะว�ถี(Ecliptic) , กลุ�มดาวฤกษ�
ที่น�าสนใจ , หลักการค�นหาดาวเหนือจากกลุ�มต�างๆ และดาวจักรราศี , กําเนิดระบบสุร�ยะ , ดาวเคราะห�และเทห�วัตถุในระบบสุร�ยะ , ปรากฏการณ�ที่เกี่ยวข�องกับดวงอาทิตย� 
โลก และดวงจันทร�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

27,000

21,600ว�ทยาศาสตร� สอบแข�งขัน สสวท.ว�ทยาศาสตร� สอบแข�งขัน สสวท.

ลำดับแผนการเร�ยน

ฟ�สิกส�37 ชม. เคมี29 ชม. ชีวะ40 ชม. ดาราศาสตร�34 ชม. Earth sci29 ชม.

แข�งขันระดับประถม
ทักษะกระบวนการ24 ชม.

273 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

31,500

25,200ว�ทยาศาสตร� สอบแข�งขัน สสวท. + ตะลุยโจทย�ว�ทยาศาสตร� สอบแข�งขัน สสวท. + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

ฟ�สิกส�37 ชม. เคมี29 ชม. ชีวะ40 ชม. ดาราศาสตร�34 ชม. Earth sci29 ชม. ตะลุยโจทย� สสวท.ว�ทย�
ป.4-ป.6 (รอบแรก)24 ชม.

แข�งขันระดับประถม
ทักษะกระบวนการ24 ชม.

313 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

ครูป�อมครูป�อม
ผู�สอน ครูป�อม (อ.ธนากร แผลงเดช)

ว�ทยาศาสตร�ว�ทยาศาสตร�
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ระดับมัธยมต�น
สสวท./สพ

ฐ.
ป.6

สรุปเข�มประถมปลาย 26 ชม. 50 ชม. 4,500
สรุป 21 ประเด็นสําคัญที่ออกสอบแข�งขันบ�อยๆ , เตร�ยมพร�อมก�อนเร�ยนตะลุยโจทย� สสวท. , ทบทวนเนื้อหาก�อนสอบเข�าม.1

ตะลุยโจทย� สสวท.ว�ทย� ป.4-ป.6 (รอบแรก) 24 ชม. 40 ชม. 4,500
ตะลุยโจทย�ข�อสอบเก�า สสวท. และสรุปประเด็นสําคัญที่ควรรู�ก�อนสอบ

ตะลุยโจทย� สสวท.ว�ทย� ป.4-ป.6 (รอบสอง) 18 ชม. 22 ชม. 3,600
สรุปเนื้อหาพร�อมทําโจทย�ข�อสอบเก�าย�อนหลังกว�า 10 ป�ครบทุกบท , เพ��มเติมโจทย�พ�เศษเพ�่อฝ�กการคิดว�เคราะห� , เน�นว�เคราะห�โจทย�เชิงลึกตามแนวข�อสอบ สสวท. 
(รอบสอง) ป�ล�าสุด

ตะลุยโจทย� สพฐ.ว�ทย� ป.3-ป.6 (รอบเขต) 20 ชม. 24 ชม. 3,000
ตะลุยโจทย�เตร�ยมสอบ สพฐ. รอบเขตพ�้นที่

ตะลุยโจทย� สพฐ.ว�ทย� ป.3-ป.6 (รอบประเทศ)
part 1

8 ชม. 10 ชม. 1,200

ตะลุยโจทย� ชีวว�ทยา , ตะลุยโจทย� เคมี

ตะลุยโจทย� สพฐ.ว�ทย� ป.3-ป.6 (รอบประเทศ)
part 2

8 ชม. 10 ชม. 1,200

ตะลุยโจทย� ฟ�สิกส� , ตะลุยโจทย� Earth Sci. , ตะลุยโจทย� ดาราศาสตร�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา20-30%

9,000

8,100ว�ทยาศาสตร� สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย� สสวท.ว�ทยาศาสตร� สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย� สสวท.

ลำดับแผนการเร�ยน

90 ชม.
สรุปเข�ม
ประถมปลาย26 ชม. ตะลุยโจทย� สสวท.ว�ทย�

ป.4-ป.6 (รอบแรก)24 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

7.500

6,750ว�ทยาศาสตร� สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย� สพฐ.ว�ทยาศาสตร� สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย� สพฐ.

ลำดับแผนการเร�ยน

74 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

สรุปเข�ม
ประถมปลาย26 ชม. ตะลุยโจทย� สพฐ.ว�ทย�

ป.3-ป.6 (รอบเขต)20 ชม.

ว�ทยาศาสตร� ม.1 เทอม 1 24 ชม. 40 ชม. 4,800
เร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�อย�างไร , สารบร�สุทธิ์ , หน�วยพ�้นฐานของสิ�งมีชีว�ต , การดํารงชีว�ตของพ�ช

GIFTED SCI EARTH SCIENCE ม.ต�น 30 ชม. 50 ชม. 5,400
โครงสร�างโลก , โลกและการเปลี่ยนแปลง , ธรณีพ�บัติภัย , บรรยากาศ , หินและแร�

GIFTED SCI เคมี ม.ต�น 25 ชม. 40 ชม. 5,400
สสารและสมบัติของสาร , ของแข็ง ของเหลว แก�ส , ธาตุและสารประกอบ , สารละลาย กรด - เบส

GIFTED SCI ชีวว�ทยา ม.ต�น เล�ม 1 37 ชม. 50 ชม. 5,400
โครงสร�างและหน�าที่ของเซลล� , ความหลากหลายของสิ�งมีชีว�ต , พ�ชและการดํารงชีว�ตของพ�ช , ระบบนิเวศ

GIFTED SCI ชีวว�ทยา ม.ต�น เล�ม 2 30 ชม. 45 ชม. 5,400

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ลำดับแผนการเร�ยน ว�ทยาศาสตร�
ม.1 เทอม 124 ชม. GIFTED SCI

Earth Science30 ชม. GIFTED SCI
เคมี25 ชม. GIFTED SCI

ชีวว�ทยา 137 ชม. GIFTED SCI
ชีวว�ทยา 230 ชม.

ครูป�อมครูป�อม
ผู�สอน ครูป�อม (อ.ธนากร แผลงเดช)

ว�ทยาศาสตร�ว�ทยาศาสตร�
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เตร�ยมสอบเข�า ม.4

PRE-MWIT KVIS 39 ชม. 50 ชม. 5,900
เน�นสรปุเนือ้หาสําคญัและเชือ่มโยงความรู�ทางว�ทยาศาสตร�ทุกสาขา เร�ยนรู�จากบทความและฝ�กการตอบคําถามแนวข�อสอบอัตนัยเชงิว�ทยาศาสตร� เร�ยนรู�เทคนคิการเข�ยน
การตอบ คําถาม การคิดว�เคราะห� และทบทวนความรู�เพ�่อเติมเต็มและแก� ไขก�อนตะลุยโจทย�

ตะลุยโจทย�สอบเข�า ม.4 KVIS + MWIT
(รอบแรก)

28 ชม. 60 ชม. 6,600

สรุปเข�ม เจาะลึกทุกเนื้อหาอย�างเข�มข�น ทั้งชีวะ เคมี ฟ�สิกส� Earth Sci. และดาราศาสตร� ฝ�กทําโจทย�แนวปรนัย การเลือกตอบทั้งคําตอบเดียวและมากกว�า 1 คําตอบ ตะลุย
โจทย�ข�อสอบอัตนัย เข�ยนตอบตามแนวของโรงเร�ยนกําเนิดว�ทย�และโรงเร�ยนมหิดลว�ทยานุสรณ�

โค�งสุดท�ายสอบเข�า ม.4 MWIT KVIS 15 ชม. 19 ชม. 6,600
เน�นตะลุยโจทย�ตามแนวข�อสอบป�ล�าสุดและเก็งข�อสอบ สรุปประเด็นและทบทวนเนื้อหาพร�อมเน�นจ�ดสําคัญ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ลำดับแผนการเร�ยน PRE-MWIT
KVIS39 ชม. โค�งสุดท�ายสอบเข�า ม.4

MWIT KVIS15 ชม. ตะลุยโจทย�สอบเข�า ม.4
KVIS + MWIT (รอบแรก)28 ชม.

ห�องเร�ยนครูป�อม

ครูป�อมครูป�อม
ผู�สอน ครูป�อม (อ.ธนากร แผลงเดช)

ว�ทยาศาสตร�ว�ทยาศาสตร�
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ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

NEO

NEO PHYSICS CENTER
ความสําเร็จลูกศิษย�

โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษา
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ 63

สุชกฤช โตเหมือน

100/100
โรงเร�ยนสกลราชว�ทยานุกูล
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

อร�ศรา จรูญธรรม

96/100
โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษา
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

ภัทรมน เทพมงคลภัทรมน เทพมงคล

92/100

โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษา
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

กันต�นที หาญกิจรุ�งกันต�นที หาญกิจรุ�ง

92/100
โรงเร�ยนสตร�อ�างทอง
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

กิตติพงษ� สอนพรกิตติพงษ� สอนพร

น�องมอสน�องมอส

ทุน Full ต�อเนื่อง 4 ป� คณะว�ศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิร�นธร (SIIT)

บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ 

88/100

โรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษา
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

วรวลัญช� ธรรมโรจน�วรวลัญช� ธรรมโรจน�

80/100

โรงเร�ยนเซนต�คาเบร�ยล
คะแนนฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ ’63

ชว�นธร ผู�สัมฤทธิ์เลิศชว�นธร ผู�สัมฤทธิ์เลิศ

84/100

พ�่ชามา
ภัทราภรณ�

PHYSICS CENTER

พ�่กายอ.พ�สิฏฐ�
ภัทรพล
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ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

อาจารย�สอนดีมากๆ
เข�าใจถึงที่มาของสมการแต�ละอย�างได�ดี

01/05/2020 15:09

อาจารย�สอนได�ละเอียดมากๆเลยค�ะ สอนให�ฝ�กทําโจทย�ประกอบไปด�วยเลยรู�สึกว�าทําได�มากยิ�งข�้นค�ะ

04/04/2020 11:09

ขอบคุณอาจารย�มากเลยครับที่ทําให�
จากคนที่ไม�ชอบฟ�สิกส�กลายเป�นรักข�้นมาเลย

02/01/2020 14:15

สอนดีครับ เคยไปนั่งเร�ยนสดคอร�สนี้ ไม�คิดว�าจะได�เป�นนักเร�ยนในว�ดีโอ ก็ยังประทับใจเหมือนเดิม 
เพราะสอนละเอียด

19/07/2017 01:48

อาจารย�สอนละเอียด พ�ดยํ้าบ�อยๆ เตือนในสิ�งที่มักผิดพลาด โจทย�ค�อนข�างยากและหลากหลาย

31/03/2019 13:29

อาจารย�สอนดีมากเลยค�ะ พ�ดเน�นยํ้าสิ�งที่สําคัญ
ในเนื้อหาวนไปวนมาจนเราเข�าใจเลยค�ะ

14/06/2017 21:53

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER

ผู�สอน

NEO
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ระดับมัธยมต�น
ระดับมัธยมปลาย

สสวท. ม.4

ม.ต�น 1 (เวกเตอร� การเคลื่อนที่ แรง โมเมนต�
งาน เคร�่องกล)

45 ชม. 54 ชม. 4,400

การวัด เวกเตอร� การเคลื่อนที่ , แรง แรงโน�มถ�วง แรงเสียดทาน โมเมนต� คาน , งาน กําลัง พลังงาน กฎอนุรักษ�พลังงาน เคร�่องกล

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.4 A (กลศาสตร� 1) 84 ชม. 101 ชม. 4,400
การวัด เวกเตอร� , การเคลื่อนที่แนวตรง , แรง มวล กฎนิวตัน , โพรเจ็กไทล�, การเคลื่อนที่แนววงกลม

ม.4 B (กลศาสตร� 2) 58 ชม. 70 ชม. 4,400
สภาพสมดุล (สมดุลกล) , งานและพลังงาน , โมเมนตัม

ม.4 (การเคลื่อนที่แบบต�างๆ) 39 ชม. 47 ชม. 4,400
โพรเจ็กไทล� วงกลม ซิมเป�ล

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.ต�น 2 (ความร�อน บรรยากาศ แรงลอยตัว
แสง)

45 ชม. 54 ชม. 4,400

ความร�อน เทอร�โมมิเตอร� ความจ�ความร�อน ความร�อนแฝงจําเพาะ , บรรยากาศ ความดันอากาศ ความกดอากาศ หลักอาร�คิมีดิส แรงลอยตัว หลักของแบร�นูลลี , 
แสง การเกิดภาพ กระจกราบ-เว�า-นูน เลนส�เว�า-นูน สายตาสั้น สายตายาว

ม.ต�น 3 (ไฟฟ�า วงจรอิเล็กทรอนิกส�) 42 ชม. 51 ชม. 4,400
ไฟฟ�า กฎของโอห�ม การต�อวงจรไฟฟ�าแบบอนุกรม ขนาน ผสม กฎของเคอร�ชอร�ฟ , วงจรอิเล็กทรอนิกส�เบื้องต�น ตัวเก็บประจ� ไดโอด ทรานซิสเตอร�

ม.ต�น 3 (ตะลุยโจทย�) 45 ชม. 54 ชม. 4,400
เพ�่อใช�ในการสอบแข�งขัน , สอบเข�า ม.4 ตามโรงเร�ยนต�างๆ , เพ�่อเตร�ยมความพร�อมเร�ยนต�อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายว�ทย�

13,200

11,880ฟ�สิกส� ม.ต�นฟ�สิกส� ม.ต�น

ลำดับแผนการเร�ยน ม.ต�น 145 ชม. ม.ต�น 245 ชม.

159 ชม.
ม.ต�น 342 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

8,800

7,920ฟ�สิกส� ม.4ฟ�สิกส� ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน

171 ชม.
ม.4 A
กลศาสตร� 184 ชม. ม.4 B

กลศาสตร� 258 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

17,600

14,080ฟ�สิกส� ม.ต�น + ตะลุยโจทย�ฟ�สิกส� ม.ต�น + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน ม.ต�น 145 ชม. ม.ต�น 245 ชม.

213 ชม.
ม.ต�น 342 ชม. ตะลุยโจทย�45 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด20%

* หลักสูตร สสวท. และเตร�ยมอ�ดมฯ เนื้อหาเหมือนกัน เพ�ยงแต�เร�ยงลําดับการสอนไม�เหมือนกัน

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO
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ระดับมัธยมปลาย
สสวท. ม.5

ระดับมัธยมปลาย
สสวท. ม.6

ระดับมัธยมปลาย
เตร�ยมอ�ดมฯ ม.4

ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 71 ชม. 85 ชม. 4,400
ปรากฏการณ�คลื่น , เสียงและการได�ยิน , แสง แสงกายภาพ

ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) 54 ชม. 65 ชม. 4,400
สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็งและของเหลว) , ความร�อนและทฤษฎีจลน�ของแก�ส , ซิมเป�ลฮาร�มอนิก

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

8,880

7,920ฟ�สิกส� ม.5ฟ�สิกส� ม.5

ลำดับแผนการเร�ยน ม.5 C
คลื่น แสง เสียง71 ชม. ม.5 E

ของแข็ง ของไหล54 ชม.

150 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

กลุ�มนี้ควรเร�ยน กลศาสตร� 1 และ กลศาสตร� 2 มาก�อน

หร�อ

ม.6 D (ไฟฟ�า) 57 ชม. 69 ชม. 4,400
ไฟฟ�าสถิต , ไฟฟ�ากระแส , แม�เหล็ก – ไฟฟ�า

ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร�) 42 ชม. 51 ชม. 4,400
ไฟฟ�ากระแสสลับ , คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า , ฟ�สิกส�อะตอม , ฟ�สิกส�นิวเคลียร�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

8,880

7,920ฟ�สิกส� ม.6ฟ�สิกส� ม.6

ลำดับแผนการเร�ยน ม.6 D
ไฟฟ�า57 ชม. ม.6 F

อะตอม-นิวเคลียร�42 ชม.

120 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

กลุ�มนี้ควรเร�ยน ไฟฟ�า แบบ D มาก�อน 

กลุ�มนี้ควรเร�ยน กลศาสตร� 1 และ กลศาสตร� 2 มาก�อน

26,400

18,480ฟ�สิกส� รวมฟ�สิกส� ม.ปลายฟ�สิกส� รวมฟ�สิกส� ม.ปลาย

ลำดับแผนการเร�ยน

441 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด30%

ม.6 D
ไฟฟ�า57 ชม. ม.6 F

อะตอม-นิวเคลียร�42 ชม.

ม.4 A
กลศาสตร� 184 ชม. ม.4 B

กลศาสตร� 258 ชม. ม.5 C
คลื่น แสง เสียง71 ชม. ม.5 E

ของแข็ง ของไหล54 ชม.

ม.4 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 1 90 ชม. 108 ชม. 5,500
บทนํา การวัด เวกเตอร� , การเคลื่อนที่แนวตรง , โพรเจ็กไทล� , แรง มวล กฎนิวตัน , สภาพสมดุล (สมดุลกล)

ม.4 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 2 52 ชม. 62 ชม. 4,400
งานและพลังงาน , โมเมนตัม , การเคลื่อนที่แนววงกลม

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

9,900

8,910ฟ�สิกส� ม.4 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯฟ�สิกส� ม.4 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯ

ลำดับแผนการเร�ยน

170 ชม.
ม.4 เตร�ยมอ�ดมฯ
เทอม 190 ชม. ม.4 เตร�ยมอ�ดมฯ

เทอม 252 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO

* หลักสูตร สสวท. และเตร�ยมอ�ดมฯ เนื้อหาเหมือนกัน เพ�ยงแต�เร�ยงลําดับการสอนไม�เหมือนกัน
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ระดับมัธยมปลาย
เตร�ยมอ�ดมฯ ม.5

ระดับมัธยมปลาย
เตร�ยมอ�ดมฯ ม.6

ระดับมัธยมปลาย
TC

AS

ม.5 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 1 54 ชม. 65 ชม. 5,000
ซิมเป�ลฮาร�มอนิก , สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็งและของหลว) , ความร�อนและทฤษฎีจลน�ของแก�ส

ม.5 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 2 57 ชม. 69 ชม. 4,400
ไฟฟ�าสถิต , ไฟฟ�ากระแส , แม�เหล็ก – ไฟฟ�า

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

9,400

8,460ฟ�สิกส� ม.5 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯฟ�สิกส� ม.5 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯ

ลำดับแผนการเร�ยน

134 ชม.
ม.5 เตร�ยมอ�ดมฯ
เทอม 154 ชม. ม.5 เตร�ยมอ�ดมฯ

เทอม 257 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.6 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 1 77 ชม. 93 ชม. 5,500
ไฟฟ�ากระแสสลับ คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า , ปรากฏการณ�คลื่น , เสียงและการได�ยิน แสง แสงกายภาพ

ม.6 เตร�ยมอ�ดมฯ เทอม 2 32 ชม. 39 ชม. 3,300
ฟ�สิกส�อะตอม , ฟ�สิกส�นิวเคลียร�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

8,800

7,920ฟ�สิกส� ม.6 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯฟ�สิกส� ม.6 หลักสูตรเตร�ยมอ�ดมฯ

ลำดับแผนการเร�ยน

132 ชม.
ม.6 เตร�ยมอ�ดมฯ
เทอม 177 ชม. ม.6 เตร�ยมอ�ดมฯ

เทอม 232 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.6 ENT-1 (A, B, E) 112 ชม. 135 ชม. 5,500
เวกเตอร� , เคลื่อนที่แนวตรง , แรง มวล กฎนิวตัน , โพรเจ็กไทล� , เคลื่อนที่แนววงกลม , สภาพสมดุล (สมดุลกล) ,งานและพลังงาน , โมเมนตัม , การเคลื่อนที่แบบหมุน , 
สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็งและของเหลว) , ความร�อนและทฤษฎีจลน�ของแก�ส , ซิมเป�ลฮาร�มอนิก

ม.6 ENT-2 (C, D, F) 90 ชม. 108 ชม. 5,500
ปรากฏการณ�คลื่น , เสียงและการได�ยิน , แสง แสงกายภาพ , ไฟฟ�าสถิต , ไฟฟ�ากระแส , แม�เหล็ก – ไฟฟ�า , ไฟฟ�ากระแสสลับ คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า , ฟ�สิกส�อะตอม , ฟ�
สิกส�นิวเคลียร�

ม.6 ตะลุยโจทย� 1 (A, B, E) 45 ชม. 54 ชม. 4,400
สรุปเนื้อหาสําคัญของว�ชาฟ�สิกส� , เน�นการทําโจทย�ประยุกต� เพ�่อให�รู�จักว�เคราะห� , โจทย�ข�อสอบ Entrance ข�อสอบพ�้นฐานว�ศวะ ข�อสอบโอลิมป�ก ข�อสอบชิงทุนต�างๆ 
โจทย�จาก Text หลายเล�มที่นิยมนํามาใช�ในการออกข�อสอบ , เพ��มทักษะการทําข�อสอบมากยิ�งข�้น

ม.6 ตะลุยโจทย� 2 (C, D, F) 45 ชม. 54 ชม. 4,400
สรุปเนื้อหาสําคัญของว�ชาฟ�สิกส� , เน�นการทําโจทย�ประยุกต� เพ�่อให�รู�จักว�เคราะห� , โจทย�ข�อสอบ Entrance ข�อสอบพ�้นฐานว�ศวะ ข�อสอบโอลิมป�ก ข�อสอบชิงทุนต�างๆ 
โจทย�จาก Text หลายเล�มที่นิยมนํามาใช�ในการออกข�อสอบ , เพ��มทักษะการทําข�อสอบมากยิ�งข�้น

ตะลุยข�อสอบ PAT2 ฟ�สิกส� และฟ�สิกส�
 9 ว�ชาสามัญ

49 ชม. 59 ชม. 4,400

ตะลุยข�อสอบฟ�สิกส� ว�ชาสามัญ  PAT2 , ตะลุยทําข�อสอบตัวจร�ง 10 ป�ย�อนหลัง , เพ�่อฝ�กความพร�อมโค�งสุดท�ายเตร�ยมเข�าสนามสอบจร�ง

ม.6 ความถนัดว�ศวะ 45 ชม. 54 ชม. 4,400
สรุปเนื้อหาสําคัญของว�ชาฟ�สิกส� , โจทย�ความถนัดว�ศวะ PAT 3 และโจทย�ความถนัดว�ศวะป�เก�าๆ ย�อนหลังไปสิบกว�าป� , โจทย�เพ��มเติมจากแหล�งต�างๆ ช�วยให�เกิดทักษะ
ในการทําโจทย�หลากหลายรูปแบบ , โจทย�ฟ�สิกส�อย�างยาก ต�องใช�ความรู�ทางว�ชาฟ�สิกส�เป�นส�วนใหญ� และต�องใช�ความรู�ในระดับมหาว�ทยาลัยบ�าง

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

*คอร�สนี้สําหรับนักเร�ยนที่ต�องการเร�ยนคณะว�ศวกรรมศาสตร�

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO

 คอร�ส ม.ปลาย TCAS ทุกคอร�สต�องผ�านการเร�ยนคอร�สฟ�สิกส�ทุกแบบมาก�อน (แบบ A - F) เพ�่อต�องการฝ�กทักษะในการทําโจทย�

เวลาที่เพ��มให�

20-30%
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ระดับมัธยมปลาย
TC

AS
ระดับมัธยมต�น

ฟ
�สิกส� (แยกเร�่อง)

11,000

9,900ฟ�สิกส� TCAS ENTฟ�สิกส� TCAS ENT

ลำดับแผนการเร�ยน

243 ชม.
ม.6 ENT-1
(A, B, E)112 ชม. ม.6 ENT-2

(C, D, F)90 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

8,800

7,920ฟ�สิกส� ตะลุยโจทย�ฟ�สิกส� ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

108 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

การวัด เวกเตอร� การเคลื่อนที่ 20 ชม. 24 ชม. 2,200

แรง กฎนิวตัน 12 ชม. 15 ชม. 1,500

งาน พลังงาน เคร�่องกล 12 ชม. 15 ชม. 1,500

ความร�อน 12 ชม. 15 ชม. 1,500

บรรยากาศ 15 ชม. 18 ชม. 2,000

แสง 20 ชม. 24 ชม. 2,200

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.6 ตะลุยโจทย� 1
(A, B, E)45 ชม. ม.6 ตะลุยโจทย� 2 

(C, D, F)45 ชม.

13,200

11,880ฟ�สิกส� ตะลุยโจทย� + ข�อสอบจร�ง ฟ�สิกส� ตะลุยโจทย� + ข�อสอบจร�ง 

ลำดับแผนการเร�ยน

167 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

ม.6 ตะลุยโจทย� 1
(A, B, E)45 ชม. ม.6 ตะลุยโจทย� 2 

(C, D, F)45 ชม. ตะลุยข�อสอบ PAT2
ฟ�สิกส� และฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ49 ชม.

24,200

16,940ฟ�สิกส� TCAS ครบทุกคอร�สฟ�สิกส� TCAS ครบทุกคอร�ส

ลำดับแผนการเร�ยน

410 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด30%

ม.6 ตะลุยโจทย� 1
(A, B, E)45 ชม. ม.6 ตะลุยโจทย� 2 

(C, D, F)45 ชม.

ตะลุยข�อสอบ PAT2
ฟ�สิกส� และฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ49 ชม.

ม.6 ENT-1
(A, B, E)112 ชม. ม.6 ENT-2

(C, D, F)90 ชม.

28,600

20,020ฟ�สิกส� รวมฟ�สิกส� + ความถนัดว�ศวะฟ�สิกส� รวมฟ�สิกส� + ความถนัดว�ศวะ

ลำดับแผนการเร�ยน

464 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด30%

ม.6 ตะลุยโจทย� 1
(A, B, E)45 ชม. ม.6 ตะลุยโจทย� 2 

(C, D, F)45 ชม.

ตะลุยข�อสอบ PAT2
ฟ�สิกส� และฟ�สิกส� 9 ว�ชาสามัญ49 ชม. ม. 6 ความถนัดว�ศวะ45 ชม.

ม.6 ENT-1
(A, B, E)112 ชม. ม.6 ENT-2

(C, D, F)90 ชม.

10,900

8,720ฟ�สิกส� ม.ต�น แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.ต�น แยกเร�่อง 111 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO
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ระดับมัธยมปลาย
ม.4 (แยกเร�่อง)

ระดับมัธยมปลาย
ม.5 (แยกเร�่อง)

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30% เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.4 เทอม 1 บทนำ การวัด เวกเตอร�
11 ชม. 13 ชม. 1,400

ม.4 เทอม 2 สภาพสมดุล
21 ชม. 25 ชม. 2,100

ม.4 เทอม 1 การเคลื่อนที่แนวตรง
23 ชม. 28 ชม. 1,800

ม.4 เทอม 2 งาน พลังงาน
17 ชม. 21 ชม. 1,800

ม.4 เทอม 1 แรง มวล กฎนิวตัน
24 ชม. 29 ชม. 2,200

ม.4 เทอม 2 โมเมนตัม
20 ชม. 24 ชม. 1,800

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30% เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.5 เทอม 1 คลื่น
24 ชม. 28 ชม. 2,200

ม.5 เทอม 2 สมบัติเชิงกลของสาร
25 ชม. 30 ชม. 2,200

ม.5 เทอม 1 เสียง
20 ชม. 24 ชม. 1,800

ม.5 เทอม 2 ความร�อน-ทฤษฎีจลน�ของแก�ส
16 ชม. 19 ชม. 1,600

ม.5 เทอม 1 แสง แสงกายภาพ
31 ชม. 37 ชม. 1,800

ม.5 เทอม 2 ซิมเป�ลฮาร�มอนิก
13 ชม. 16 ชม. 1,400

ม.4 เทอม 1 โพรเจ็กไทล�
11 ชม. 13 ชม. 1,000

ม.4 เทอม 1 การเคลื่อนที่แนววงกลม
15 ชม. 18 ชม. 1,400

7,800

6,240ฟ�สิกส� ม.4 เทอม 1 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.4 เทอม 1 แยกเร�่อง 101 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

5,700

4,560ฟ�สิกส� ม.4 เทอม 2 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.4 เทอม 2 แยกเร�่อง 70 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

13,500

10,800ฟ�สิกส� ม.4 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.4 แยกเร�่อง 171 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

5,800

4,640ฟ�สิกส� ม.5 เทอม 1 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.5 เทอม 1 แยกเร�่อง 83 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

5,200

4,160ฟ�สิกส� ม.5 เทอม 2 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.5 เทอม 2 แยกเร�่อง 65 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

11,000

8,800ฟ�สิกส� ม.5 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.5 แยกเร�่อง 148 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO
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พ�่ชามา
ภัทราภรณ�

พ�่กายอ.พ�สิฏฐ�
ภัทรพล

ระดับมัธยมปลาย
ม.6 (แยกเร�่อง)

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30% เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ม.6 เทอม 1 ไฟฟ�าสถิต
20 ชม. 24 ชม. 2,200

ม.6 เทอม 2 PHY-อะตอม
20 ชม. 24 ชม. 2,200

ม.6 เทอม 1 ไฟฟ�ากระแส
25 ชม. 30 ชม. 2,600

ม.6 เทอม 2 PHY-นิวเคลียร�
12 ชม. 15 ชม. 1,600

ม.6 เทอม 1 แม�เหล็ก-ไฟฟ�า
12 ชม. 15 ชม. 1,400

ม.6 เทอม 1 กระแสสลับ คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า
10 ชม. 12 ชม. 1,400

7,600

6,080ฟ�สิกส� ม.6 เทอม 1 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.6 เทอม 1 แยกเร�่อง 81 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

3,800

3,040ฟ�สิกส� ม.6 เทอม 2 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.6 เทอม 2 แยกเร�่อง 39 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

11,400

9,120ฟ�สิกส� ม.6 แยกเร�่องฟ�สิกส� ม.6 แยกเร�่อง 120 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

อ.พ�สิฏฐ� ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ติวแข�งขันฟ�สิกส�โอลิมป�ก
ผู�เชี่ยวชาญการสอนฟ�สิกส�มากกว�า 40 ป�

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย)
- ปร�ญญาโท International Business Management (IBM), Newcastle University, 
อังกฤษ
- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร� Industrial Engineering and Logistics Systems (IE), 
SIIT มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์(พ�่ชามา)
- ปร�ญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, 
University College London (UCL), อังกฤษ 
- ปร�ญญาตร� เกียรตินิยมอันดับ 1 เหร�ยญทอง รางวัลพระราชทานเร�ยนดี 
"ทุนภูมิพล" ว�ศวกรรมศาสตร� Industrial Engineering and Logistics 
Systems (IE), SIIT มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

การันตีคุณภาพการสอน
• ผู�เข�ยนหนังสือ เฉลยข�อสอบเข�ามหาว�ทยาลัยว�ชาฟ�สิกส� ซึ่งได�รับความนิยมจากนักเร�ยนทั่วประเทศ
• อาจารย�พ�เศษว�ชาฟ�สิกส� โรงเร�ยนเซนต�คาเบร�ยล ราชินี เซนต�หลุยส�ฉะเชิงเทรา
• ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ติวแข�งขันฟ�สิกส�โอลิมป�ก โรงเร�ยนเซนต�คาเบร�ยล
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส�โรงเร�ยนต�าง ๆ เช�น สามเสน อัสสัมชัญ ราชินีบน สตร�ว�ทยา สตร�ว�ทยา 2 สกลราชว�
ทยานุกูล ฯลฯ
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส� เพ�่อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย สถานีว�ทยุโทรทัศน�เพ�่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึ
กษาธิการ
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส� เพ�่อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย โครงการ Tutor Channel ของกระทรวงศึกษาธิการ
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส� เพ�่อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย ให�นักเร�ยนในโครงการ Brand’s Summer Camp
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส� เพ�่อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย ให�นักเร�ยนทั่วประเทศ โครงการ KPN Smart Campus 
Tour
• ว�ทยากร ติวฟ�สิกส� เพ�่อสอบเข�ามหาว�ทยาลัย โครงการร�นนํ้าใจสู�นักเร�ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
กระทรวงศึกษาธิการ
• การันตีโดยนักเร�ยนที่สอบว�ชาสามัญว�ชาฟ�สิกส� ได� 100 คะแนนเต็มหลายป�
• คณะกรรมการเคร�อข�ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

อ.พ�สิฏฐ� วัฒนผดุงศักดิ์
ผู�สอน ผู�สอน ผู�สอน

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่กาย) อ.ภัทราภรณ� วัฒนผดุงศักดิ์ (พ�่ชามา)

ฟ�สิกส�ฟ�สิกส�

PHYSICS CENTER
NEO
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เคมี
อ.สําราญ

ความสําเร็จ

รายละเอียดเพ��มเติม

ผู�เข�ยนหนังสือเคมีกว�า 60 เล�ม และเป�นหนังสือเคมี
ที่น�อง ๆ พ�ดกันว�า ละเอียดและดีที่สุด

เข�ยนหนังสือเคมี ม.ต�น ติวเข�มแนวข�อสอบว�ทยาศาสตร� ม.3 เข�า
ม.4, เคมีพ�้นฐาน ม.4-5-6, เคมีเพ��มเติม ม.4-5-6, คัมภีร�เคมี 
Entrance, Mini คัมภีร�เคมี Entrance, ตะลุยโจทย�เคมี 3900 ข�อ, 
ตะลุยโจทย�เคมี ม.4-5-6, เคมี O-net, เฉลยข�อสอบเคมี Entrance 
15 พ.ศ., เฉลยข�อสอบเคมี Entrance PAT-2, เคมีคํานวณ และอื่นๆ 
มานานกว�า 29 ป� มีวางจําหน�ายทั่วประเทศและขายดีที่สุด

รับราชการสอนว�ชาเคมีในสถาบันของรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียง 
17 ป�

สอนกวดว�ชาเคมี
นานกว�า 29 ป�
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เคมี

ผู�สอน อ.สําราญ พฤกษ�สุนทร

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

ชอบมากค�ะ อาจารย�สอนมีสไตล�เป�นของตัวเองดีสอนลึกมากๆด�วย ทําให�เข�าใจเเบบถ�องเเท�เไม�ใช�เเค�ท�องจํา

04/06/2020 11:10

สอนเข�าใจ มียํ้าในสิ�งที่สําคัญทําให�จําได�มากข�้นเเละครูก็อธิบายได�ชัดเจนมีอ�ปกรณ�มาประกอบ
เพ�่อให�เห็นภาพมากข�้น

20/05/2020 16:10

สอนละเอียดเข�าใจได�ง�ายมากๆ และสอนเกินชั้น
ทําให�สามารถทําโจทย� ได�หลากหลายมาก

28/04/2020 11:30

อาจารย�สอนดีมากๆ ละเอียดสุดๆ ไม�ค�อยมีนอกเร�่องครับ
ใครหาคอร�สเคมีอยู�แนะนําเลย :)

24/11/2019 14:18

อาจารย�สอนดีมากๆ เลยคับ มีเคล็ดลับ เทคนิคต�างๆที่เน�นความเข�าใจมากกว�าการจํา ขอบคุณครับ

09/04/2020 18:41

สอนดีมากค�ะ เนื้อหาละเอียดมากค�ะ ไม�ค�อยนอกเร�่องอาจารย�มีความทุ�มเทในการสอนอย�างเห็นได�ชัด
มีความประทับใจค�ะ

05/05/2019 15:48

อ.สําราญ
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ม.4 ติวเข�มเคมีพ�้นฐาน ม.4-6 เพ�่อสอบ O-NET 28 ชม. 34 ชม. 3,900
สอนเนื้อหาเคมีพ�้นฐาน ม.4-6 ครบทุกเร�่องอย�างละเอียด ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง ทั้งเน�นว�ทย�และไม�เน�นว�ทย� ตะลุยโจทย�และฝ�กทําข�อสอบเคมี O-net จร�ง

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

*คอร�สนี้ไม�จําเป�นต�องเร�ยน ถ�าโรงเร�ยนไม�กําหนดให�เร�ยน

ติวเข�มเคมี ม.4 เล�ม 1 40 ชม. 48 ชม. 4,200
อะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , สมบัติของธาตุและสารประกอบอย�างละเอียด

*แจกเอกสารเร�่องความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีและข�อสอบพร�อมเฉลยละเอียดครบทุกข�อ

ติวเข�มเคมี ม.4 เล�ม 2 38 ชม. 46 ชม. 4,300
ปร�มาณสัมพันธ� (โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปร�มาณสัมพันธ�) , ของแข็ง ของเหลว แก�สและสมบัติของแก�ส

12,400

11,160เคมี พ�้นฐาน + ม.4เคมี พ�้นฐาน + ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน ติวเข�มพ�้นฐาน
เคมี ม.4-628 ชม.

128 ชม.
ติวเข�มเคมี
ม.4 เล�ม 140 ชม. ติวเข�มเคมี

ม.4 เล�ม 238 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

8,500

7,650เคมี ม.4เคมี ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน

94 ชม.
ติวเข�มเคมี
ม.4 เล�ม 140 ชม. ติวเข�มเคมี

ม.4 เล�ม 238 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด10%

ติวเข�มเคมี ม.ต�น 28 ชม. 34 ชม. 3,200
สามารถเร�ยนได�ตั้งแต�ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เนื้อหาครอบคลุมทั้งห�องปรกติและ gifted มีข�อสอบแยกตามบท และมีการทดสอบเมื่อจบบท เนื้อหาลึกถึงชั้น ม.ปลาย

ตะลุยโจทย�เคมี ม.ต�น 26 ชม. 32 ชม. 2,200
ฝ�กทําข�อสอบตามแนวข�อสอบจร�ง ข�อสอบ สอวน. ข�อสอบโอลิมป�ก เน�นข�อสอบที่มีระดับความยากระดับปานกลาง ถึงระดับ ม.ปลาย พร�อมทบทวนเนื้อหาตามแนวข�อสอบ

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

*เหมาะสําหรับนักเร�ยนที่ผ�านคอร�ส ติวเข�มเคมี ม.ต�น มาก�อน

ตะลุยโจทย�โค�งสุดท�าย รร.เตร�ยมอ�ดมฯ 5 ชม. 7 ชม. 1,000
ตะลุยโจทย�แบบว�เคราะห�เจาะลึกตามแนวข�อสอบจร�งในป�ที่ผ�านๆมา และเก็งข�อสอบ ซึ่งมีข�อสอบชั้น ม.ปลาย อยู�ด�วย และสรุปเนื้อหาตามแนวข�อสอบครบทุกเร�่อง เพ�่อเพ��ม
ความมั่นใจก�อนสอบ

ตะลุยโจทย�โค�งสุดท�าย รร.มหิดลฯ 5 ชม. 7 ชม. 1,000
ตะลุยโจทย�แบบว�เคราะห�เจาะลึกตามแนวข�อสอบจร�งในป�ที่ผ�านๆ มา และเก็งข�อสอบ ซึ่งมีข�อสอบชั้น ม.ปลาย อยู�ด�วย และสรุปเนื้อหาตามแนวข�อสอบครบทุกเร�่อง เพ�่อเพ��ม
ความมั่นใจก�อนสอบ

5,400

4,860เคมี ม.ต�นเคมี ม.ต�น

ลำดับแผนการเร�ยน ติวเข�ม
เคมี ม.ต�น28 ชม. ตะลุยโจทย�

เคมี ม.ต�น26 ชม.

66 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

7,400

6,290เคมี ม.ต�น + ตะลุยโจทย�เคมี ม.ต�น + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

80 ชม.
ตะลุยโจทย�
โค�งสุดท�าย รร.เตร�ยมฯ5 ชม.

ตะลุยโจทย�
โค�งสุดท�าย รร.มหิดล5 ชม.

ติวเข�ม
เคมี ม.ต�น28 ชม. ตะลุยโจทย�

เคมี ม.ต�น26 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

ระดับมัธยมต�น
(ม.1-2-3)

ระดับมัธยมปลาย
(ม.4-5-6)

เคมี

ผู�สอน อ.สําราญ พฤกษ�สุนทร

อ.สําราญ
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ผู�สอน อ.สําราญ พฤกษ�สุนทร

ติวเข�มเคมี ม.5 เล�ม 3 48 ชม. 58 ชม. 4,500
อัตราการเกิดปฏิกิร�ยาเคมี, สมดุลเคมี กรด-เบส 1, 2 อย�างละเอียด

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

*คอร�สนี้ต�องเร�ยนเร�่องปร�มาณสัมพันธ�จบแล�วเท�าน้ัน

ติวเข�มเคมี ม.5 เล�ม 4 25 ชม. 30 ชม. 3,100
ทบทวนเร�่องเลขออกซิเดชัน สอนเร�่องไฟฟ�าเคมี 1-2 ธาตุและสารประกอบอนินทร�ย�ในอ�ตสาหกรรมอย�างละเอียด

ติวเข�มเคมี ม.6 เล�ม 5 30 ชม. 36 ชม. 3,800
เคมีอินทร�ย� สารชีวโมเลกุล เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ�และผลิตภัณฑ�อย�างละเอียด 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

7,600

6,840เคมี ม.5เคมี ม.5

ลำดับแผนการเร�ยน ติวเข�มเคมี
ม.5 เล�ม 348 ชม. ติวเข�มเคมี

ม.5 เล�ม425 ชม.

88 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

19,900

13,930เคมี รวมเคมี ม.ปลายเคมี รวมเคมี ม.ปลาย

ลำดับแผนการเร�ยน ติวเข�มเคมี
ม.4 เล�ม 140 ชม.

218 ชม.
ติวเข�มเคมี
ม.4 เล�ม 238 ชม. ติวเข�มเคมี

ม.5 เล�ม 348 ชม. ติวเข�มเคมี
ม.5 เล�ม 425 ชม. ติวเข�มเคมี

ม.6 เล�ม 530 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด30%

เคมี ENTRANCE ภาคคำนวณ 70 ชม. 84 ชม. 6,600
ปร�มาณสัมพันธ� (โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปร�มาณสัมพันธ�) , ของแข็ง ของเหลว ก�าซ , อัตราเกิดปฏิกิร�ยาเคมี , สมดุลเคมี กรด - เบส 1, 2 ตะลุยโจทย� สอนเทคนิค
คิดลัด สูตรลัด การตัดตัวเลือกสมบูรณ�แบบ

เคมี ENTRANCE ภาคบรรยาย 75 ชม. 90 ชม. 6,600
อะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี , สมบัติของธาตุและสารประกอบ , ไฟฟ�าเคมี 1-2 , ธาตุและสารประกอบอนินทร�ย�ในอ�ตสาหกรรม , เคมีอินทร�ย� , สารชีวโมเลกุล , เชื้อ
เพลิงซากดึกดําบรรพ�และผลิตภัณฑ�

เคมี ENTRANCE ครบทุกเร�่อง
(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย)

145 ชม. 175 ชม. 9,900

สอนเนื้อหาเคมี ม. 4 - 5 - 6 ครบทุกเร�่องอย�างละเอียด และตะลุยโจทย� สอนเทคนิคคิดลัด สูตรลัด การตัดตัวเลือกสมบูรณ�แบบ คอร�สนี้นักเร�ยนที่เร�ยนเคมี ม.4 เล�ม 1 จบ
แล�วเร�ยนได�ทุกคน

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ตะลุยโจทย� ENTRANCE PAT2 และ 9 ว�ชา
สามัญ

48 ชม. 58 ชม. 5,500

ตะลุยโจทย� A-NET , Entrance PAT - 2 , Entrance , สอบตรงมหาว�ทยาลัยต�างๆ , ข�อสอบ 9 ว�ชาสามัญ (เคมี) , ข�อสอบชิงทุน KING , ข�อสอบชิงทุนกระทรวงว�ทย�

15,400

13,090เคมี TCAS + ตะลุยโจทย�เคมี TCAS + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

233 ชม.
เคมี ENTRANCE ครบทุกเร�่อง
(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย)145 ชม. ตะลุยโจทย�

ENTRANCE PAT248 ชม.

แพ็คสุดคุ�มลด15%

ระดับมัธยมปลาย
(ม.4-5-6)

TC
AS

(กสพ
ท. PAT2)

เคมี

ผู�สอน อ.สําราญ พฤกษ�สุนทร

อ.สําราญ
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พันธะเคมี 14 ชม. 17 ชม. 2,000

อัตราการเกิดปฏิกิร�ยาเคมี 9 ชม. 11 ชม. 1,500

สมดุลเคมี 13 ชม. 16 ชม. 1,800

กรด - เบส 20 ชม. 24 ชม. 2,700

ไฟฟ�าเคมีหร�อเคมี ไฟฟ�า 21 ชม. 26 ชม. 3,000

เคมีอินทร�ย� 16 ชม. 19 ชม. 2,800

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ปร�มาณสัมพันธ� 28 ชม. 34 ชม. 4,000
(โมลและสูตรเคมี , สารละลาย , ปร�มาณสัมพันธ�)

ระดับมัธยมปลาย
(เคมี แยกเร�่อง)

เคมี

ผู�สอน อ.สําราญ พฤกษ�สุนทร

อ.สําราญ
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ชีวะ
พ�่หมออร

ความสําเร็จ
ครูพ�่หมออร (พญ. อติพร เทอดโยธิน)
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

• แพทย�เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics)
• เหร�ยญทอง โอลิมป�กว�ชาการสาขาชีวว�ทยาระดับโลก 

ครั้งที่ 19 ด�วยคะแนนปฏิบัติการพ�ชเป�นที่ 1 ของโลก พ.ศ.2551
• คะแนนสูงสุดอันดับ 1 สอวน.ชีวว�ทยา
• สอบเข�าเตร�ยมอ�ดมฯ ได�เป�นลําดับที่ 3

• นักเร�ยนทุนระยะยาวของ JSTP (สวทช.)
• ได�รับรางวัลทั้งระดับประเทศ และนานาชาติกว�า 300 รางวัล

• ประสบการณ�การสอน และเป�นว�ทยากรให�กับหน�วยงานรัฐและเอกชนกว�า 10 ป�
• สอนตั้งแต�ระดับชั้นมัธยมต�นถึงเตร�ยมสอบเข�ามหาว�ทยาลัย

“เร�ยนชีวะให�สนุกแบบรู�ลึก รู�จร�ง”

49



ชีวะ

ผู�สอน ครูพ�่หมออร (พญ.อติพร เทอดโยธิน)

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

ครูพ�่อรค�อนข�างเฉลยเข�าใจค�ะ แล�วก็น�ารักมากเลยเร�ยนแล�วไม�เคร�ยดด�วย ชอบเวลาพ�่อรเล�าเร�่องมาก

12/07/2020 20:28

พ�่หมออรสอนดีมากๆค�ะ สอนละเอียด ใจเย็น 
พอหนูเร�ยนคอร�สพ�่หมออรคะเเนนสอบชีวะ

ที่โรงเร�ยนดีข�้นมากๆเลยค�ะ

26/01/2020 16:55

พ�่อรสอนสนุกมากๆค�ะ เข�าใจง�าย มีเร�่องเล�าที่เป�นความรู�รอบตัวเยอะแยะเลย ทําให� ได�มากว�าเนื้อหาจร�งๆค�ะ

09/10/2019 12:28

สอนดีค�ะ กระชับได�ใจความ ไม�ยืดเยื้อ
สอนตรงจ�ด เน�นเร�่องที่สําคัญ

12/02/2019 21:20

หมอพ�่อรสอนดีมากเลยค�ะ ทําให�เข�าใจเนื้อหาได�ง�ายข�้น
และยังได�ความรู�ที่ในห�องเร�ยนไม�มีด�วยค�ะ

16/03/2019 15:35

ครูสอนดีมาก เข�าใจมากๆ สอนครอบคลุมแทบทุกเร�่องที่เร�ยนและมีการเล�าประสบการณ�ชีว�ตต�างๆ
ได�สนุกและไม�เบื่อเลย

29/01/2019 21:05

ครูพ�่หมออร
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ระดับมัธยมต�น
ระดับมัธยมปลาย

ชีวะ ม.4
ระดับมัธยมปลาย

ชีวะ ม.5

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ชีวะ ม.ต�น 35 ชม. 46 ชม. 6,600
สิ�งมีชีว�ตกับสิ�งแวดล�อม , หน�วยของสิ�งมีชีว�ตและการดํารงชีว�ตของพ�ช , อาหารกับการดํารงชีว�ต , ระบบในร�างกายมนุษย�และสัตว� , การสืบพันธ�ุและการถ�ายทอดลั
กษณะทางพันธุกรรม , พฤติกรรม

พ�่หมออร

INTENSIVE ม.ต�น 18 ชม. 24 ชม. 4,400
สรุปเนื้อหาสั้นๆ พร�อมทั้งตะลุยโจทย�ข�อสอบเก�า ชีวะ ม.ต�น (โยงโจทย� ไปหาเนื้อหา)

พ�่หมออร

ชีวะ โค�งสุดท�ายสอบเข�า ม.4 8 ชม. 11 ชม. 3,000
ตะลุยโจทย�ข�อสอบระดับยาก (โยงโจทย� ไปหาเนื้อหา)

พ�่หมออร

อังกฤษพ�ชิตเตร�ยมฯ 8 ชม. 11 ชม. 3,000
สรุปทฤษฎีและเนื้อหา เทคนิคการทําโจทย� พร�อมฝ�กทําข�อสอบและเฉลยอย�างละเอียด

พ�่หมอตัง

14,000

12,600ชีวะ ม.ต�นชีวะ ม.ต�น

ลำดับแผนการเร�ยน ชีวะ ม.ต�น35 ชม.

81 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

INTENSIVE
ม.ต�น18 ชม. ชีวะโค�งสุดท�าย

เข�า ม.48 ชม.

6,000

5,400ชีวะ-อังกฤษ โค�งสุดท�ายสอบเข�า ม.4ชีวะ-อังกฤษ โค�งสุดท�ายสอบเข�า ม.4

ลำดับแผนการเร�ยน

22 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

อังกฤษ
พ�ชิตเตร�ยม8 ชม.ชีวะโค�งสุดท�าย

เข�า ม.48 ชม.

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ESSENTIAL 2 ชีวว�ทยาของคน
และสัตว� 1

27 ชม. 36 ชม. 4,400

ระบบย�อยอาหารและระบบหายใจ , ระบบหมุนเว�ยนเลือด , ระบบภูมิคุ�มกันและระบบนํ้าเหลือง , ระบบขับถ�าย

พ�่หมออร

ลำดับแผนการเร�ยน ESSENTIAL 132 ชม. ESSENTIAL 227 ชม.

ESSENTIAL 1 ชีวเคมีและเซลล� 32 ชม. 42 ชม.
ธรรมชาติของสิ�งมีชีว�ต , สารชีวโมเลกุล , การหายใจระดับเซลล� , ทฤษฎีเซลล� , ปฏิกิร�ยาในสิ�งมีชีว�ต , วัฏจักรของเซลล�และการแบ�งเซลล�

พ�่หมออร 4,400

ESSENTIAL 4 ชีวว�ทยาของพ�ช 25 ชม. 33 ชม.
โครงสร�างของพ�ช , การดูดนํ้าและแร�ธาตุ , การเคลื่อนไหวของพ�ช , การสังเคราะห�ด�วยแสง , ฮอร�โมนพ�ช , การสืบพันธ�ุและการเจร�ญเติบโตของพ�ช

พ�่หมออร 4,400

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ESSENTIAL 3 ชีวว�ทยาของคน
และสัตว� 2

36 ชม. 47 ชม. 4,400

ระบบกล�ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต�อมไร�ท�อ , ระบบสืบพันธ�ุ การเจร�ญเติบโตของสิ�งมีชีว�ต , พฤติกรรมของสัตว�

พ�่หมออร

ลำดับแผนการเร�ยน ESSENTIAL 336 ชม. ESSENTIAL 425 ชม.

ชีวะ

ผู�สอน ครูพ�่หมออร (พญ.อติพร เทอดโยธิน)

ครูพ�่หมออร
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ระดับมัธยมปลาย
ชีวะ ม.6

TC
AS

(กสพ
ท. , PAT2)

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

ESSENTIAL 5 พันธุศาสตร�และ
ว�วัฒนาการ

22 ชม. 29 ชม. 4,400

การถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม , ยีน โครโมโซม , ว�วัฒนาการและพันธุศาสตร�ประชากร , พันธุศาสตร�และเทคโนโลยีทาง DNA 

พ�่หมออร

ESSENTIAL 6 ความหลาก
หลายทางชีวว�ทยา

26 ชม. 34 ชม. 4,400

กําเนิดของสิ�งมีชีว�ต , อาณาจักรแบคทีเร�ย , อาณาจักรโพรทีส , อาณาจักรฟ�งไจ , อาณาจักรพ�ช , อาณาจักรสัตว� , ความหลากหลายทางชีวว�ทยาในประเทศไทย

พ�่หมออร

ESSENTIAL 7 ระบบนิเวศ 12 ชม. 16 ชม. 1,700
ระบบนิเวศและการถ�ายทอดพลังงาน , วัฏจักรของสาร , การเปลี่ยนแปลงแทนที่ประชากร

พ�่หมออร

ลำดับแผนการเร�ยน ESSENTIAL 522 ชม. ESSENTIAL 626 ชม. ESSENTIAL 712 ชม.

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

COMPREHENSIVE BIO
(กสพท, PAT2) เล�ม 1

19 ชม. 25 ชม. 6,000

The Basic Unit of Life , Biochemistry , Plant Physiology and Anatomy

พ�่หมออร

COMPREHENSIVE BIO
(กสพท, PAT2) เล�ม 2

22 ชม. 28 ชม. 6,000

Respiratory System , Circulatory System , Immune System , Digestive System , Excretory System , Endocrine System , Reproductive System
Nervous System , Locomotion , Animal Behavior

พ�่หมออร

COMPREHENSIVE BIO
(กสพท, PAT2) เล�ม 3

20 ชม. 26 ชม. 6,000

Ecosystem , Genetic Inheritance , Evolution , Biodiversity

พ�่หมออร

SPECIAL ตะลุยโจทย�โค�งสุดท�าย 12 ชม. 16 ชม.
ตะลุยโจทย� 9 ว�ชาสามัญ ชีวว�ทยา และ PAT2 

พ�่หมออร

28,100

23,885ชีวะ ม.ปลายชีวะ ม.ปลาย

ลำดับแผนการเร�ยน

237 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

ESSENTIAL 132 ชม. ESSENTIAL 227 ชม. ESSENTIAL 336 ชม.

ESSENTIAL 522 ชม. ESSENTIAL 626 ชม. ESSENTIAL 712 ชม.

ESSENTIAL 425 ชม.

3,900

ความถนัดแพทย� 19 ชม. 25 ชม.
สอนครบทั้ง 3 PART ได�แก� เชาว�ป�ญญา ,  จร�ยธรรมแพทย� , เชื่อมโยงความเป�นเหตุเป�นผล

พ�่หมออร 6,400

18,000

16,200ชีวะ TCASชีวะ TCAS

ลำดับแผนการเร�ยน

79 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

COMPREHENSIVE BIO
เล�ม 119 ชม. COMPREHENSIVE BIO

เล�ม 222 ชม. COMPREHENSIVE BIO
เล�ม 320 ชม.

ชีวะ

ผู�สอน ครูพ�่หมออร (พญ.อติพร เทอดโยธิน)

ครูพ�่หมออร
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TC
AS

(กสพ
ท. , PAT2)

สอวน.
BM

AT

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

สอวน. เล�ม 1 18 ชม. 30 ชม. 5,500
The Basic Unit of Life , Biochemistry , Plant Physiology and Anatomy

พ�่หมออร

สอวน. เล�ม 3 18 ชม. 32 ชม. 5,500
Ecosystem , Genetic Inheritance , Evolution , Biodiversity

พ�่หมออร

สอวน. เล�ม 2 18 ชม. 30 ชม. 5,500
Respiratory System , Circulatory System , Immune System , Digestive System , Excretory System , Endocrine System , Reproductive System
Nervous System , Locomotion , Animal Behavior

พ�่หมออร

21,900

19,710ชีวะ TCAS + ตะลุยโจทย�ชีวะ TCAS + ตะลุยโจทย�

ลำดับแผนการเร�ยน

95 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

Comprehensive Bio
เล�ม 119 ชม. Comprehensive Bio

เล�ม 222 ชม. Comprehensive Bio
เล�ม 320 ชม. Special ตะลุยโจทย�

โค�งสุดท�าย12 ชม.

16,500

13,200ชีวะ สอวน.ชีวะ สอวน.

ลำดับแผนการเร�ยน

92 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด20%

สอวน. เล�ม 118 ชม. สอวน. เล�ม 218 ชม. สอวน. เล�ม 318 ชม.

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ครูผู�สอน ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20%-30%

APTITUDE FOR BMAT 21 ชม. 25 ชม. 9,000
เร�ยนรู�เทคนิคการทําข�อสอบ BMAT Section1 ด�วยการสอนในส�วนทฤษฎี และการตะลุยโจทย�ข�อสอบเก�า , ฝ�กฝนว�ธีการคิด หาคําตอบได�อย�างรวดเร็ว เฉลยข�อสอบที
ละข�ออย�างละเอียด

พ�่หมอตัง

WRITING FOR BMAT 13 ชม. 16 ชม. 9,000
เร�ยนรู�ทักษะพ�้นฐานในการเข�ยนตั้งแต�ในระดับ Paragraph และเชื่อมโยง Paragraphs ต�างๆ ให�เป�น Essay , สรุปหัวข�อ Grammar และ Vocabulary ที่จําเป�นสําหรับการ
เข�ยนรวมถึงเร�ยนรู�เทคนิคขั้นสูงอื่นๆ , ฝ�กฝนการะบวนการคิด การใช�เหตุผล 

พ�่หมอตัง

18,000

16,200BMATBMAT

ลำดับแผนการเร�ยน

41 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด10%

APTITUDE FOR BMAT21 ชม. WRITING FOR BMAT13 ชม.

28,300

24,055ชีวะ TCAS กสพท.ชีวะ TCAS กสพท.

ลำดับแผนการเร�ยน

120 ชม.แพ็คสุดคุ�มลด15%

Comprehensive Bio
เล�ม 119 ชม.

ความถนัดแพทย�19 ชม.

Comprehensive Bio
เล�ม 222 ชม. Comprehensive Bio

เล�ม 320 ชม. Special ตะลุยโจทย�
โค�งสุดท�าย12 ชม.

ชีวะ

ผู�สอน ครูพ�่หมออร (พญ.อติพร เทอดโยธิน)

ครูพ�่หมออร
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ภาษาจ�นภาษาจ�น
หงหล�าวซือ

ความสําเร็จความสําเร็จ
ของผู�เร�ยน น�องแคท

เกรด 4 ว�ชาภาษาจ�นและสอบได� 

100 คะแนนเต็ม

ภัณฑิรา ฟ�าอรุณ

น�องเขต
สอบ PAT 7.4

270 เต็ม300

เขต เล�งว�ร�ยะกุล
น�องเคว�น

สอบ PAT 7.4 พ�ชิตคะแนนสูงสุดใน

ภาษาจ�น Exceptional Performance

สอบ PAT 7.4 พ�ชิตคะแนนสูงสุดใน

ภาษาจ�น Exceptional Performance

270 เต็ม300

น�องเจน
สอบติด จ�ฬาฯ ด�วยคะแนนสอบ

PAT 7.4 จ�น

สอบติด จ�ฬาฯ ด�วยคะแนนสอบ

PAT 7.4 จ�น

285 เต็ม300

น�องกร�น
สอบวัดระดับ HSK ระดับ 5ได�คะแนฯ สอบวัดระดับ HSK ระดับ 5ได�คะแนฯ 

275 เต็ม300

พ�ชชาว�ร� กิจประภาศิร�

น�องพลอย
แลกเปลี่ยนที่ประเทศจ�น 1 ป� สอบผ�าน HSK 5 ได�แลกเปลี่ยนที่ประเทศจ�น 1 ป� สอบผ�าน HSK 5 ได�

208 เต็ม 300

เอกอรุณี ดันมณี
น�องเตอร�

219 เต็ม 300

สอบ PAT 7.4 ได�
น�องภีม

สอบติด จ�ฬาฯ ด�วยคะแนนPAT 7.4 จ�น

174 เต็ม 300

ภีม โพธิรังสิยากร
น�องมิว

เกรด 4 ว�ชาภาษาจ�นและสอบได� 

100 คะแนนเต็ม

ฑิติยา  อ�อนรักษา
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หงหล�าวซือ
ภาษาจ�น

แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐผู�สอน หงหล�าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐ)

ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

เคยท�อหลายครั้ง และคิดว�าหนูคงทําไม�ได� จนเกือบยอมแพ� แต�โชคดีมากที่โรงเร�ยนสอนภาษาจ�นเพ�ยรอักษรได�ข�้นมาเป�นเว็บไซต�แรก ทําให�ตัดสินใจเร�ยนที่นี่

01/05/2020 15:09

เวลาเร�ยนศัพท�ใหม�จะได�รู�ถึงรากศัพท�ของคํานั้นๆได�รู�ที่มาซึ่งช�วยให�จดจําคําศัพท� ได�ง�ายข�้น หล�าวซือจะรู�ถึงแก�นของศัพท�นั้นๆน�าทึ่งจร�งๆกับสิ�งที่หล�าวซือรู�

04/04/2020 11:09

ประโยชน�ที่ได�รับจากคอร�สที่หล�าวซือสอนคือรู�คําศัพท�ใหม�ๆ และไวยากรณ�แล�วยังรู�ถึงหลักการใช�งาน ฝ�กให�พ�ดเป�น  พ�ดคล�อง  เวลาไปคุยกับชาวต�างชาติจร�งๆจะได� ไม�เข�น

02/01/2020 14:15

หล�าวซือสอนดีมาก มีเทคนิคการสอนเฉพาะ เข�าใจง�าย ทําให�หนูกล�าพ�ดภาษาจ�นมากข�้น การฟ�ง พ�ด อ�าน เข�ยนอยู�ในเกณฑ�ดี รู�สึกตัวเองมีความมั่นใจมากข�้น 

19/07/2017 01:48

หล�าวซือมีเทคนิคการสอนภาษาจ�นที่แตกต�างจากที่อ่ืนหนูเพ��งเคยเร�ยนภาษาจ�นเป�นครั้งแรกหล�าวซือมีความตั้งใจที่จะสอนภาษาจ�นให�กับพวกเรามากๆค�ะ

31/03/2019 13:29

หล�าวซือไม�เพ�ยงแต�สอนภาษาจ�น แต�ยังบอกเล�าถึงว�ถีชีว�ต กว� ประวัติศาสตร� ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงกับ
บทเร�ยนได�อย�างดีเยี่ยม 

14/06/2017 21:53

หงหล�าวซือ
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ภาษาจ�นพ
�้นฐาน

ภาษาจ�นสำหรับผู�ปกครอง
และผู�เร��มต�น

20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
น�องๆมัธยมศึกษาตอนต�นที่มีป�ญหาการเร�ยนภาษาจ�นที่โรงเร�ยนหร�อที่มีพ�้นฐานไม�แน�น และต�องการการเร�ยนแบบค�อยเป�นค�อยไป | ผู�ใหญ�ที่ไม�มีพ�้นฐานภาษาจ�
นและต�องการปูพ�้นฐาน แบบค�อยเป�นค�อยไป | ผู�ปกครองที่มีลูกเร�ยนภาษาจ�นที่โรงเร�ยนแล�วอยากมีพ�้นฐานไว�สอนการบ�านลูก

จ�ดเด�น
• ฝ�กพ�นอินและการออกเสียงอย�างชัดเจน ครบจบในเล�มเดียว
• ตําราเร�ยนหงหล�าวซือแต�งข�้นมาใหม� เพ�่อให�เหมาะกับรูปแบบการเร�ยนออนไลน�
• สัมผัสรูปแบบประโยคภาษาจ�นเบื้องต�น 

ปูพ�้นฐานภาษาจ�นเข�มข�น - 1 24 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 4,500

เนื้อหา
ฝ�กการออกเสียงภาษาจ�นอย�างชัดเจน | ภาษาจ�นเพ�่อการใช�งานในชีว�ตประจําวัน เช�น การแนะนําตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล�าวต�อนรับ | การทํางาน การ
เดินทาง การบอกวันเวลา | การซื้อ-ขายของ การเลือกของ | การบอก-ถามราคา | การสั่งอาหาร การเสิร�ฟอาหาร การบอกรสชาติอาหาร | การออกความเห็น การบอก
ความพ�งพอใจ การบอกความรักชอบ | การคุยโทรศัพท� การไปดูภาพยนตร� เป�นต�น

จ�ดเด�น
• ฝ�กทักษะพ�ด ฟ�ง อ�าน เข�ยน แปลภาษาจ�นอย�างคล�องแคล�ว
• สามารถนําไปใช�ในสถานการณ�จร�งได�อย�างแน�นอน

*หมายเหตุ น�องๆมัธยมปลายและวัยทํางานควรเร��มเร�ยนที่คอร�สนี้

ปูพ�้นฐานภาษาจ�นเข�มข�น - 2 21 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 4,500

เนื้อหา
ฝ�กการออกเสียงภาษาจ�นอย�างชัดเจน | ภาษาจ�นเพ�่อการใช�งานในชีว�ตประจําวัน เช�น การแนะนําตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล�าวต�อนรับ | การทํางาน การ
เดินทาง การบอกวันเวลา | การซื้อ-ขายของ การเลือกของ | การบอก-ถามราคา | การสั่งอาหาร การเสิร�ฟอาหาร การบอกรสชาติอาหาร | การออกความเห็น การบอก
ความพ�งพอใจ การบอกความรักชอบ | การคุยโทรศัพท� การไปดูภาพยนตร� เป�นต�น

จ�ดเด�น
• ฝ�กทักษะพ�ด ฟ�ง อ�าน เข�ยน แปลภาษาจ�นอย�างคล�องแคล�ว
• สามารถนําไปใช�ในสถานการณ�จร�งได�อย�างแน�นอน

ลำดับแผนการเร�ยน ภาษาจ�นสำหรับ
ผู�ปกครองและผู�เร��มต�น20 ชม. ปูพ�้นฐานภาษาจ�น

เข�มข�น - 124 ชม. ปูพ�้นฐานภาษาจ�น
เข�มข�น - 221 ชม.

ภาษาจ�นมาตรฐาน

ภาษาจ�นมาตรฐาน 2 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600
เนื้อหา
คําศัพท�ประมาณ 110 คํา | คําบอกช�วงเวลา | คําศัพท�เกี่ยวกับการทํางาน (เพ��มเติม) เช�น ลางาน ทําOT งานยุ�ง | มื้ออาหารและการรับประทานอาหาร เช�น ทานข�าว
หร�อยัง เชิญทานข�าว ขอเป�นเจ�ามือ | นับเลข ตั้งแต�หลักหน�วยถึงหลักพันล�าน การอ�านยอดเง�น | ว�ธีการอ�านตัวอักษร “一”  การแก�เสียงอ�านในรูปแบบการใช�ต�
างๆ | การถาม-ตอบราคาสินค�า พร�อมบอกความรู�สึกถูกหร�อแพง | การถาม - ตอบ | จํานวนสมาชิกในครอบครัว | การขอและการให�หมายเลขโทรศัพท� การขอ
สาย การต�อสาย | กฎและการสะกดเสียงพ�นอินในระดับที่เข�มข�นข�้น

ไวยากรณ� / หลักภาษา
การใช�คําต�างๆ | 都 (ทั้งหมด ต�างก็) | 就 ≠ 才 (ก็ ≠ ถึง) | 要、不用 (ต�อง / ไม�ต�อง) | 请问 เพ�่อเน�นความสุภาพในคําถาม | 真 (จร�ง) เพ�่อขยาย 
很 (มาก) | 常、常常、不常 (บ�อย / บ�อยๆ / ไม�บ�อยนัก) | 这样、那样、哪样、怎么样 (แบบนี้ / แบบนั้น / แบบไหน / เป�นอย�างไร) 
| การใช�โครงสร�าง 还没（有）... 呢 (ยังไม�ได�...เลย)

ภาษาจ�นมาตรฐาน 1 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
คําศัพท�ประมาณ 60 คํา | บุรุษสรรพนาม | การทักทายในชีว�ตประจําวัน | การบอกเวลา | การกล�าวขอบคุณและว�ธีการตอบ | การทํางาน เช�น สถานที่ทํางาน การ
เข�า-ออกงาน | กฎและการสะกดเสียงด�วยระบบพ�นอิน | กฎและว�ธีการเข�ยนอักษรจ�น

ไวยากรณ� / หลักภาษา
การตอบรับและปฏิเสธด�วย 有 (มี) และ 没有 (ไม�มี) | การปฏิเสธด�วยคําว�า 不 (ไม�) | กฎการเปลี่ยนเสียงของ 不  | การตั้งคําถามด�วยคําว�า 吗、吧、呢 
การใช�คําว�า 也 (ก็…เหมือนกัน) | การใช�คําว�า 了(แล�ว) และ 还 (ยัง) , การใช�คําว�า 一点儿 | การใช�โครงสร�างซํ้าคํากร�ยา（动词重叠）
*หมายเหตุ ผู�ที่เร�ยนจบคอร�สปูพ�้นฐานภาษาจ�นเข�มข�น - 2 สามารถเร�ยนต�อในคอร�สนี้ได�

หงหล�าวซือหงหล�าวซือ
ผู�สอน หงหล�าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐ)

ภาษาจ�นภาษาจ�น
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ภาษาจ�นมาตรฐาน 3 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600
เนื้อหา
คําศัพท�ประมาณ 140 คํา | การปูพ�้นฐานคําศัพท� โครงสร�างต�างๆในการเร�ยนภาษาจ�นในระดับที่สูงข�้น | บทสรุปที่นําคําศัพท� โครงสร�าง ประโยคที่เร�ยนผ�านมา และ
ศัพท�ใหม� มาสร�างเป�นประโยคกว�า 120 ประโยคที่ใช�จร�งในชีว�ตประจําวัน เช�น การซื้อของ การรับประทานอาหาร การทํางาน การเจ็บป�วย การลาป�วย การไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาล การแนะนําตัวและแนะนําผู�อื่น การเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทย การรับสายโทรศัพท� การบอกให�โทรกลับ การอวยพรวันเกิด สภาพภูมิอากาศ  เป�นต�น 
| การสะกดเสียงพ�นอินในระดับที่เข�มข�นข�้น

ภาษาจ�นมาตรฐาน

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

ภาษาจ�นมาตรฐาน 4 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
คําศัพท�ประมาณ 200 คํา | การแนะนําตัวและแนะนําผู�อื่น | ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ� | ระดับการศึกษา ผลการศึกษา | อาชีพ สถานที่ทํางาน | ประเทศ สั
ญชาติ ภาษาการวางแผนท�องเที่ยว | การฉลองวันเกิด | การให�ของขวัญ | คําอวยพรในวาระต�างๆ | การแสดงความถ�อมตัวเมื่อได�รับคําชม | การสะกดเสียงพ�นอิน
ในระดับที่เข�มข�นข�้น

ไวยากรณ� / หลักภาษา
• การใช�โครงสร�างต�างๆ เช�น
先…然后…最后… (ก�อน…จากนั้น…สุดท�าย)
先…再… 最后… (ก�อน…ค�อย…สุดท�าย)
太…了 (…จังเลย )
虽然…但是 (ถึงแม� …แต�…)
ความแตกต�างระหว�าง 语言 / …文 / …语 / …话
การใช�ลักษณะนาม (量词)
การใช�โครงสร�างซํ้าคํากร�ยา (动词重叠) เพ��มเติม
การตั้งคําถามแบบ 正反疑问句

• การใช�คําต�างๆ
应该 (ควรจะ / น�าจะ / สมควร)
会、能、可以 (เป�น / สามารถ / ได�)
有点儿 (เล็กน�อย)
还可以 (พอใช� ได� / พอไหว)
记得 (จําได�ว�า)
几、多少 (กี่ / เท�าไหร�)
长得 (เพ�่อบ�งบอกรูปร�าง หน�าตา สติป�ญญา)

ภาษาจ�นมาตรฐาน 5 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600
เนื้อหา
คําศัพท�ประมาณ 150 คํา | วันต�างๆของสัปดาห� | โครงสร�างของสัปดาห� เช�น สัปดาห�นี้ สัปดาห�หน�า สัปดาห�ที่แล�ว | โครงสร�างของวัน เดือน ป� เช�น วันนี้ พรุ�งนี้ เมื่อ
วาน เดือนนี้ เดือนหน�า เดือนที่แล�ว ป�นี้ ป�หน�า ป�ที่แล�ว | ลําดับการเร�ยงของเวลา วัน วันที่ เดือน ป� ในภาษาจ�น | การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่ | อ�ณหภูมิและสภาพ
อากาศ | ห�างสรรพสินค�าและศัพท�ที่เกี่ยวข�อง | การสะกดเสียงและสรุปกฎทั้งหมดของพ�นอิน | การสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เร�ยนผ�านมา ทั้งคําศัพท� โครงสร�าง ประโยค 
และไวยากรณ� | การเสร�ม 35 ประโยคที่ใช�จร�งในชีว�ตประจําวัน จากศัพท�ใหม�และเนื้อหาที่เร�ยนผ�านมา

ไวยากรณ� / หลักภาษา
• การใช�คําต�างๆ
得 (เกร��นนําระดับความรู�สึก เช�น ดีใจจน…)
随便 (แล�วแต� / ตามสบาย)
不得了(…จนไม�ไหวแล�ว)
ความแตกต�างของคําว�า 时间 / 时候 / …的时间 / ...的时候

การใช�คําตั้งคําถามในรูปแบบประโยคบอกเล�า เช�น 谁、哪儿、什么

ลำดับแผนการเร�ยน ภาษาจ�น
มาตรฐาน 120 ชม.

ภาษาจ�น
มาตรฐาน 520 ชม.

ภาษาจ�น
มาตรฐาน 220 ชม. ภาษาจ�น

มาตรฐาน 320 ชม. ภาษาจ�น
มาตรฐาน 420 ชม.

หงหล�าวซือหงหล�าวซือ
ผู�สอน หงหล�าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐ)

ภาษาจ�นภาษาจ�น
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H
SK 2

H
SK 4

พ�ชิตศัพท� HSK 2 7 ชม.หล�าวซือพ�่ฮั่น 180 ชม. 1,700

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
คําศัพท�และคําศัพท�เสร�มจากข�อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คํา (คําศัพท�ที่เพ��มข�้นมาจากในระดับ HSK 1) | ประโยคตัวอย�าง 240 ประโยค พร�อมพ�นอิน | คําศั
พท�ทุกคํา มีพ�นอิน คําแปลไทยอย�างครบถ�วน และประโยคตัวอย�างการใช�คําศัพท�ที่หลากหลาย | สอนออกเสียงทุกคําอย�างชัดเจนและถูกต�อง | ว�เคราะห�และอธิบาย
ถึงที่มาของคําศัพท� | ลงลึกและอธิบายหมวดนําอักษรจ�นของคําศัพท�แต�ละตัว เพ�่อให�เข�าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให�ง�ายต�อการจดจําคําศัพท� และใช�ในการเดา
ความหมายที่แม�นยําของคําศัพท�ในข�อสอบ | ประโยคตัวอย�างการใช�จากทั้งคําศัพท�และคําศัพท�เสร�มทุกคําในระดับ HSK 2 รวมถึงนําคําศัพท�ที่อยู�ในระดับ HSK 1 
มาเสร�มในประโยคด�วย ซึ่งจะทําให�เข�าใจถึงว�ธีการใช� การวางตําแหน�งของศัพท� | อธิบายว�ธีการแปลและใช�โครงสร�างประโยคแต�ละรูปแบบ | แปลทุกประโยคตัวอย�าง
เป�นภาษาจ�นอย�างละเอียด | คําศัพท�และประโยคในคอร�สนี้ สามารถนําไปใช�สอบได�จร�งและใช�ในชีว�ตประจําวันได�

ติวศัพท� HSK 4 คอร�ส 1 36 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 4,900

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
มุ�งเน�นการติวคําศัพท� HSK 4 โดยเฉพาะ | คอร�สติวศัพท� HSK 4 แบ�งออกเป�น 3 คอร�ส รวมคําศัพท� 1,200 คํา 2,286 ประโยค | คอร�สติวศัพท� HSK 4 คอร�ส 1 
มีคําศัพท� 400 คํารวมประโยคตัวอย�างการใช�คํา 700 ประโยค | คําศัพท�ทุกคํา มีพ�นอิน คําแปลไทย และประโยคตัวอย�างการใช�ประกอบที่มีความหลากหลาย | พาไป
สัมผัสกับภาษาและประโยคตัวอย�างที่สมจร�งกับในสนามสอบจนเกิดความคุ�นเคย | เจาะลึกคําต�างๆถึงรากศัพท� เร�ยนรู�ถึงที่มาของคํา | พาอ�านออกเสียงประโยคตั
วอย�างอย�างชัดเจนและถูกต�อง | พาท�องศัพท�แบบอ�านประโยค จนเกิดความคุ�นเคยกับภาษาระดับ HSK 4 | แปลประโยคภาษาจ�นเป�นไทยอย�างละเอียด | สอนการว�
เคราะห�โครงสร�างประโยค | คําศัพท�และประโยคในคอร�สนี้ สามารถนําไปใช�สอบได�จร�ง และใช�ในชีว�ตประจําวันได�

H
SK 1

พ�ชิตศัพท� HSK 1 5 ชม.หล�าวซือพ�่ฮั่น 180 วัน 1,500

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
สอนคําศัพท�และคําศัพท�เสร�มจากข�อสอบ HSK1 ในอดีตรวม 158 คํา | ประโยคตัวอย�าง 200 ประโยค พร�อมพ�นอิน |  คําศัพท�ทุกคํา มีพ�นอิน คําแปลไทยอย�างครบ
ถ�วน และประโยคตัวอย�างการใช�คําศัพท� |  สอนออกเสียงทุกคําอย�างชัดเจนและถูกต�อง |  ว�เคราะห�และอธิบายถึงที่มาของคําศัพท� |  ลงลึกและอธิบายหมวดนําอักษร
จ�นของคําศัพท�แต�ละตัว เพ�่อให�เข�าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให�ง�ายต�อการจดจําคําศัพท� และใช�ในการเดาความหมายที่แม�นยําของคําศัพท�ในข�อสอบ | ประโยคตั
วอย�างการใช�จากท้ังคําศพัท�และคําศพัท�เสร�มทุกคําในระดบั HSK 1 ท่ีจะทําให�เข�าใจถงึว�ธกีารใช� รวมถงึการวางตําแหน�งของศพัท� | อธบิายว�ธกีารแปลและใช�โครงสร�าง
ประโยคแต�ละรูปแบบ | แปลทุกประโยคตัวอย�างเป�นภาษาไทยอย�างละเอียด | คําศัพท�และประโยคในคอร�สนี้ สามารถนําไปใช�สอบได�จร�ง และใช�ในชีว�ตประจําวันได�

H
SK 5

HSK 5 (1) 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
คอร�สตะลุยโจทย� ข�อสอบ HSK 5 part - 1

จ�ดเด�น
ฝ�กทําข�อสอบ HSK 5 |  ติวอย�างเจาะลึกจากโจทย�ที่เคยออกสอบจร�ง ซึ่งคําศัพท� สํานวน รูปแบบประโยค แนวข�อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม� 
เป�นการพานักเร�ยนไปเก็บประสบการณ�จร�ง | มีเทคนิคการติวสอบพ�เศษ เป��ยมประสิทธิภาพ ที่ทําให�นักเร�ยนจดจําได�และได�ประโยชน�สูงสุด | เน�นคําศัพท�ที่ออกสอบ
บ�อยจากข�อสอบจร�ง | อธิบายที่มา ความหมาย และรากศัพท�ของคําศัพท�

หงหล�าวซือหงหล�าวซือ
ผู�สอน หงหล�าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐ)

ภาษาจ�นภาษาจ�น
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HSK 5 (2) 20 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 3,600
เนื้อหา
คอร�สตะลุยโจทย� ข�อสอบ HSK 5 part - 2

จ�ดเด�น
ฝ�กทําข�อสอบ HSK 5 |  ติวอย�างเจาะลึกจากโจทย�ที่เคยออกสอบจร�ง ซึ่งคําศัพท� สํานวน รูปแบบประโยค แนวข�อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม� 
เป�นการพานักเร�ยนไปเก็บประสบการณ�จร�ง | มีเทคนิคการติวสอบพ�เศษ เป��ยมประสิทธิภาพ ที่ทําให�นักเร�ยนจดจําได�และได�ประโยชน�สูงสุด | เน�นคําศัพท�ที่ออกสอบ
บ�อยจากข�อสอบจร�ง | อธิบายที่มา ความหมาย และรากศัพท�ของคําศัพท�

PAT 7.4

PAT7.4 (1) 16 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 2,800

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง

ราคา

ระยะเวลาเร�ยน

เนื้อหา
คอร�สตะลุยโจทย� ข�อสอบ PAT 7.4 part - 1

จ�ดเด�น
ฝ�กทําข�อสอบ PAT 7.4 | เก็งข�อสอบ PAT 7.4 โดยโจทย�ที่หงหล�าวซือแต�งข�้น ความยากระดับเดียวกับข�อสอบจร�ง | เน�นคําศัพท�ที่ออกสอบบ�อยจากข�อสอบจร�ง | 
อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท�ของคําศัพท�

PAT7.4 (2) 16 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 2,800
เนื้อหา
คอร�สตะลุยโจทย� ข�อสอบ PAT 7.4 part - 2

จ�ดเด�น
ฝ�กทําข�อสอบ PAT 7.4 | เก็งข�อสอบ PAT 7.4 โดยโจทย�ที่หงหล�าวซือแต�งข�้น ความยากระดับเดียวกับข�อสอบจร�ง | เน�นคําศัพท�ที่ออกสอบบ�อยจากข�อสอบจร�ง | 
อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท�ของคําศัพท�

PAT7.4 (3) 16 ชม.หงหล�าวซือ 180 วัน 2,800
เนื้อหา
คอร�สตะลุยโจทย� ข�อสอบ PAT 7.4 part - 3

จ�ดเด�น
ฝ�กทําข�อสอบ PAT 7.4 | เก็งข�อสอบ PAT 7.4 โดยโจทย�ที่หงหล�าวซือแต�งข�้น ความยากระดับเดียวกับข�อสอบจร�ง | เน�นคําศัพท�ที่ออกสอบบ�อยจากข�อสอบจร�ง | 
อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท�ของคําศัพท�

ลำดับแผนการเร�ยน PAT7.4 (1)16ชม. PAT7.4 (2)16ชม. PAT7.4 (3)16ชม.

H
SK 5

เวลาที่สอนครูผู�สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

หงหล�าวซือหงหล�าวซือ
ผู�สอน หงหล�าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสร�ฐ)

ภาษาจ�นภาษาจ�น
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ประวัติอาจารย�
วท.ด. (เคมี) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย (2557)
วท.ม. (เคมีอินทร�ย�) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� (2545)
วท.บ. (เคมี) มหาว�ทยาลัยทักษิณ (2542)

• ว�ทยากรบรรยายพ�เศษ ในหัวข�อเร�ยนเคมีเพ�่ออะไร ร.ร.มหิดลว�ทยานุสรณ� มหาว�ทยาลัยมหิดล 
ว�ทยาเขตศาลายา ป� พ.ศ.2547 
• อาจารย�พ�เศษบรรยายว�ชาเคมีพ�้นฐานในหัวข�อเคมีอนินทร�ย�เบื้องต�นและเคมี
นิวเคลียร� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยศิลปากร ว�ทยาเขตเพชรบุร�
จ.เพชรบุร� พ.ศ.2548 
• อาจารย�พ�เศษบรรยายว�ชาว�ทยาศาสตร�กายภาพ ในหัวข�อเคมีอินทร�ย�พ�้นฐาน สำหรับ
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาว�ทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� จ.นครปฐม พ.ศ
.2547- 2550 
• เป�นว�ทยากรบรรยายพ�เศษ ในหัวข�อสารชีวโมเลกุล ร.ร.มหิดลว�ทยานุสรณ� มหาว�ทยาลัย
มหิดล ว�ทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม พ.ศ.2550 
• เป�นอาจารย�พ�เศษว�ชาเคมี ติวสรุปและข�อสอบ PAT-2 เคมีทั่วทุกภูมิภาค 
พ.ศ.2553-ป�จจ�บัน 

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทำงาน
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ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

อาจารย�สอนดีค�ะ เนื้อหาแน�น

12/04/2020 07:10

สอนเนื้อหาละเอียด ทําให�เข�าใจข�้นค�ะ

15/05/2020 15:23

ทําให�เข�าใจข�้น จากที่เร�ยนในห�องไม�เข�าใจครับ

28/05/2020 11:30

อาจารย�ทําให�หนูชอบว�ชาเคมีมากข�้นค�ะ

24/06/2019 04:18

สอนเข�าใจง�ายค�ะ

09/06/2020 18:00

สอนเนื้อหาเจาะลึกแต�เข�าใจง�ายค�ะ

05/07/2019 15:48

เคมี

ดร.มูฮําหมัด นิยมเดชาผู�สอน ครูมู (ดร.มูฮําหมัด นิยมเดชา)

ครูมู
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CHEM S.1 ม.ต�น 30 ชม. 36 ชม. 4,500
บทนําเคมีและโครงสร�างอะตอม , ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ , พันธะเคมีและสารประกอบ สสาร พลังงาน และเปลี่ยนแปลง

CHEM S.2 ม.ต�น 30 ชม. 36 ชม. 6,000
ปฏิกิร�ยาเคมี สารละลาย , สารละลายกรด-เบสและเคมีไฟฟ�า , สารชีวโมเลกุล ป�โตรเลียมและพอลิเมอร�

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

CHEM ตะลุยโจทย�กำเนิดว�ทย�และมหิดลว�ทย� 35 ชม. 42 ชม. 5,200

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

10,500

8,000เคมี ม.ต�นเคมี ม.ต�น

ลำดับแผนการเร�ยน CHEM S.1
ม.ต�น30 ชม. CHEM S.2

ม.ต�น30 ชม.

72 ชม.แพ็คสุดคุ�ม

CHEM 1 (โครงสร�างอะตอม) 10 ชม. 12 ชม. 1,500

CHEM 2 (ตารางธาตุ 1-2) 18 ชม. 22 ชม. 2,700

CHEM 3 (พันธะเคมี) 16 ชม. 21 ชม. 2,400

CHEM 4 (ปร�มาณสารสัมพันธ�1-2) 22 ชม. 26 ชม. 3,100

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

9,700

6,500เคมี ม.ปลายเคมี ม.ปลาย

ลำดับแผนการเร�ยน CHEM 1
โครงสร�างอะตอม10 ชม.

81 ชม.
CHEM 2
ตารางธาตุ 1-218 ชม. CHEM 4

ปร�มาณสารสัมพันธ� 1-222 ชม.CHEM 3
พันธะเคมี16 ชม.

แพ็คสุดคุ�ม

ระดับมัธยมต�น
ระดับมัธยมปลาย

เคมี

ดร.มูฮําหมัด นิยมเดชาผู�สอน ครูมู (ดร.มูฮําหมัด นิยมเดชา)

ครูมูครูมู
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คณิตประถมครูต�น

ข�อคิดดีๆ
หากพ�ดถึงว�ชาคณิตศาสตร� คงเป�นว�ชาที่น�อง ๆ  หลายต�อหลายคนเบื่อกันเลย

ทีเดียวใช�ไหมครับ ซึ่งเป�นธรรมดาของเด็กในยุคป�จจ�บันนี้ เพ�ยงแค�เห็นโจทย�ยาวและมอง        
ตัวเลขที่เยอะแยะเต็มไปหมดก็อาจจะป�ดหนังสือหนีเลยก็เป�นไปได� และคงเป�นเร�่องหนักใจไม� 
น�อยสําหรับผู�ปกครองที่จะต�องเสาะแสวงหาหนังสือหร�อท่ีเร�ยนพ�เศษท่ีมีท้ังเทคนิคและ                  
ว�ธีคิดที่ง�าย ไม�ซับซ�อนยุ�งยากมาให�น�อง ๆ  ได�ฝ�กฝน และเร�ยนกันอยู�เป�นประจํา หนังสือเล�มนี้
จะมาพร�อมเทคนิค ว�ธีคดิท่ีง�าย ไม�ยุ�งยากและไม�ซบัซ�อน พร�อมท้ังหลักการสังเกตโจทย�แต�ละ
ข�อว�ามีแนวคิดอย�างไร และคิดแบบไหนได�บ�าง คิดแบบไหนถูกหลักการ แบบไหนผิดหลักการ
ประโยคที่ผมมักจะบอกลูกศิษย�เสมอคือว�ธีที่ดีที่สุดของการทําโจทย�   คือ “ว�ธีที่เบสิกที่สุด” 
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น�องเพ��งเคยได�เร�ยนสดกับครูครั้งแรก เข�นมากค�ะอยากเจอตัวจร�งมานานแล�ว ครูสอนสนุกมากค�ะ 

01/11/2020 13:22

ป�จจ�บันลูกสาวสอบติด Mvit , Kvis รอบแรกค�ะ
ครูสอนดีมาก ใส�ใจตรวจการบ�านเด็กค�ะ

02/12/2020 16:24

ลูกชอบเร�ยนกับครูต�นมากค�ะ กระตือร�อร�น ขอเร�ยนสดเป�ดคอมรอเลยก�อนเวลา เขาสนุกกับการเร�ยน
แค�นี้แม�ก็ปลื้มแล�วค�ะ

26/01/2020 11:38

ครูสอนได�ว�ธีเบสิคจร�งๆค�ะ โจทย�บางข�อบางคนบอกต�องตั้งสมการ แต�แบบนั้นมันยากไป เอาว�ธีของครูต�นนี่แหละ ไวด�วยง�ายด�วย ที่สําคัญถูกค�ะ #เทคนิคมีที่เดียวในโลก

20/12/2020 21:19

ลูกเคยเร�ยนกับครูต�นครับ จะบอกว�าแนวทางของครูต�นคือถูกต�องแล�ว แต�ต�องเร�ยนตาม Step ที่ครูต�นวางไว�ครูต�นปูพ�้นฐานได�แน�น เสียดายที่ึีครูไม�สอนเด็ก ม.ปลาย

22/02/2020 16:00

ลูกชายชอบเร�ยนค�ะ ทุกวันอาทิตย�ตื่นมาร�บเป�ดเร�ยนครูต�นเอง ตอบผิดตอบถูก แต�แฮปป��ที่เขาได�เร�ยนค�ะ

26/12/2020 16:05

คณิตประถม

ผู�สอน ครูต�น (อ.ณัฐพล พรว�เศษศิร�กุล)

ครูต�น
ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน
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ป.3 เตร�ยมพร�อมสู�การเป�น GIFTED 24 ชม. 29 ชม. 3,150
ปูพ�้นฐาน ในระดับ ป.1 - ป.4 แยกตามสาระความรู�ต�างๆ ที่น�องๆ ควรรู�

ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบแรก 24 ชม. 29 ชม. 3,450
ชุดทักษะคํานวณ , แก�ป�ญหาเชิงสมการด�วยเทคนิคประถมต�น , ทศนิยม เศษส�วนพ�้นฐาน , โจทย�แก�ป�ญหาแบบรูป , แผนภาพและกราฟ , ข�อสอบเก�าและ Pre-Test 14 ชุด

ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบ 2 15 ชม. 18 ชม. 3,250
เป�นการสอนการเข�ยนอธิบายในแนวโจทย� สสวท. รอบ 2 โดยอิงจากข�อสอบเก�าที่รวบรวมมา

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%ระดับประถม

สรุปเนื้อหา ป.4 - 6 แยกตามสาระความรู� 35 ชม. 42 ชม. 3,450

ป.4 - 6 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบแรก 26 ชม. 32 ชม. 3,450

ป.4 - 6 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบ 2 16 ชม. 20 ชม. 3,250

สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) 16 ชม. 20 ชม. 2,950

ตะลุยโจทย�สอบเข�า ม.1 GIFTED 29 ชม. 32 ชม. 3,000

ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย 19 ชม. 23 ชม. 1,950

MATH ENG 12 ชม. 15 ชม. 2,750

ตะลุยโจทย�สอบแข�งขัน
(สสวท./TEDET/เพชรยอดมงกุฎ/สิร�นธร)

22 ชม. 27 ชม. 2,500

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา
เวลาที่เพ��มให�

20-30%

ลำดับแผนการเร�ยน ป.3 เตร�ยมพร�อม
สู�การเป�น GIFTED24 ชม. ป.1 - 3 ตะลุยโจทย�

สสวท. รอบแรก24 ชม. ป.1 - 3 ตะลุยโจทย�
สสวท. รอบ 215 ชม.

คอร�ส ป.4 เทอม 1 + 2 
ตามหลักสูตรกระทรวง (สสวท.)

26 ชม. 32 ชม. 2,500

คอร�ส ป.5 เทอม 1 + 2 
ตามหลักสูตรกระทรวง (สสวท.)

20 ชม. 24 ชม. 2,500

คอร�ส ป.6 เทอม 1 + 2 
ตามหลักสูตรกระทรวง (สสวท.)

20 ชม. 24 ชม. 2,500

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคา

ลำดับแผนการเร�ยน

สรุปเนื้อหา ป.4 - 6
แยกตามสาระความรู�35 ชม.

สพฐ. ระดับประถม
(รอบประเทศ)16 ชม.

ตะลุยโจทย�สอบแข�งขัน22 ชม.

ตะลุยโจทย�สอบเข�า
ม.1 GIFTED29 ชม.

ป.4 - 6 ตะลุยโจทย�
สสวท. รอบแรก26 ชม.

ราชภัฎพระนคร 
ม.ปลาย19 ชม.

ป.4 - 6 ตะลุยโจทย�
สสวท. รอบ 216 ชม.

MATH ENG12 ชม.

ลำดับแผนการเร�ยน

เวลาที่เพ��มให�

20-30%

คอร�ส ป.4 
เทอม 1 + 226 ชม. คอร�ส ป.5 

เทอม 1 + 220 ชม. คอร�ส ป.6 
เทอม 1 + 220 ชม.

เตร�ยมสอบเข�า ม.1

คณิตประถม

ผู�สอน ครูต�น (อ.ณัฐพล พรว�เศษศิร�กุล)

ครูต�น
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คณิต-ว�ทย�
เร�ยนออนไลน� สไตล�การ�ตูนระดับประถม

อันดับ 1
ระดับจังหวัด

เด็กชาย ปรรณกร กาญบุตร
คว�ารางวัลเหร�ยญทอง  ว�ชาว�ทยาศาสตร� ป.4
จากโครงการประเมินและพัฒนาสู�ความเป�นเลิศ

ทางคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร� (TEDET) 
ประจำป� พ.ศ. 2563

เด็กชาย บารมี บรรพพงศ�
คว�าอันดับ 1 ว�ชาคณิตศาสตร� ป.3 ของจังหวัด
ลพบุร� จากโครงการประเมินและพัฒนาสู�ความ

เป�นเลิศทางคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�
(TEDET) ประจำป� พ.ศ. 2563

เด็กชาย ธนเสฎฐ� โพร�งพนม
คว�าอันดับ 1 ว�ชาว�ทยาศาสตร� ป.3 ของจังหวัด
ตาก จากโครงการประเมินและพัฒนาสู�ความ

เป�นเลิศทางคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�
(TEDET) ประจำป� พ.ศ. 2563

DeeDeal
CLASS
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ร�ว�วจากนักเร�ยนร�ว�วจากนักเร�ยน

เข�าใจเนื้อหาใน บทเร�ยน และว�ธีการคิดได�มากข�้น 
สนุกคิด สนุกตอบค�ะ

10/03/2020 10:10

สนุกกับการเร�ยนออนไลน�มากกว�าการออกไปเร�ยนตามโรงเร�ยนกวดว�ชา เพราะอยู�ที่บ�านก็เร�ยนได� แถมเหมือนได�ดู
การ�ตูนอยู�ที่บ�านอีกด�วย

14/04/2020 11:55

เป�นสถาบันติวเตอร�ออนไลน�ที่ไม�ได�สอนแค�ว�ชาการแต�เป�นการสอนสอดแทรกให�เด็กรู�จักคิด ค�นคว�า ทดลองด�วยตนเองและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเร�ยน

02/04/2020 14:48

ถูกใจและรู�สึกสนุกสนานในการเร�ยน 
เนื้อหาเข�าใจง�ายสนุกสนาน

14/11/2019 21:34

เร�ยนรู�ง�าย เข�าใจยิ�งข�้น เร�ยนรู�บทเร�ยนล�วงหน�าก�อนใน
ชั้นเร�ยนตอบคําถามได� งานเสร็จเร็ว

04/04/2020 12:20

ชอบการเร�ยนสไตล�การ�ตูนมากๆ เร�ยนแล�วรู�สึกสนุก
ไม�เคร�ยด แถมได�ความรู�อีกด�วย

29/11/2019 22:07

คณิต-ว�ทย�ประถม

 ครูพ�่ปอ (ครูพนา พ�่งคํา) และ ครูพ�่เยล (ครูเบญจพร ขวัญเง�น) ผู�สอน ครูพ�่ปอ (ครูพนา พ�่งคํา) และ ครูพ�่เยล (ครูเบญจพร ขวัญเง�น) 
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คณิตศาสตร� ป.1 เทอม 1 11 ชม. 180 วัน 2,200
จํานวนนับ 1-10 และ 0 , การบวกจํานวนสองจํานวนที่ผลบวกไม�เกิน 10 , การลบจํานวนสองจํานวนที่ตัวตั้งไม�เกิน 10 , จํานวนนับ 11 -20 , การบวก การลบ
จํานวนนับไม�เกิน 20 , แผนภูมิรูปภาพ , การวัดนํ้าหนัก

คณิตศาสตร� ป.1 เทอม 2 14 ชม. 180 วัน 2,200
การบอกตําแหน�งและอันดับที่ , รูปเรขาคณิต , จํานวนนับ 21-100 , การวัดความยาว , การบวกที่ผลบวกไม�เกิน 100 , โจทย�ป�ญหาการบวกและโจทย�ป�ญหาการลบ , 
เวลา

คณิตศาสตร� ป.2 เทอม 1 12 ชม. 180 วัน 2,200
จํานวนนับ 1,000 และ 0 , การบวกและการลบจํานวนนับไม�เกิน 1,000 , การวัดความยาว , การวัดนํ้าหนัก , การคูณและการท�องสูตรคูณ , การหาร , เวลา 

คณิตศาสตร� ป.2 เทอม 2 13 ชม. 180 วัน 2,200
การวัดปร�มาตร , รูปเรขาคณิต , การบวก ลบ คูณ หาร ระคน , แผนภูมิรูปภาพ

คณิตศาสตร� ป.3 เทอม 1 18 ชม. 180 วัน 2,200
จํานวนนับไม�เกิน 100,000 , การบวกและการลบจํานวนนับไม�เกิน 100,000 , เวลา , รูปเรขาคณิต , แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว , เศษส�วน , การคูณ 

คณิตศาสตร� ป.3 เทอม 2 16 ชม. 180 วัน 2,200
การหาร , การวัดความยาว , การวัดนํ้าหนัก , การวัดปร�มาตร , เง�นและบันทึกรายรับ - รายจ�าย , การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

ว�ทยาศาสตร� ป.1 เทอม 1 + เทอม 2 10 ชม. 180 วัน 2,200
การเร�ยนรู�แบบนักว�ทยาศาสตร� , ร�างกายของเรา , สัตว�และพ�ชรอบตัวเรา , วัสดุรอบตัวเรา , เสียงในชีว�ตประจําวัน , หิน , ท�องฟ�าและดวงดาว

ว�ทยาศาสตร� ป.2 เทอม 1 + เทอม 2 7 ชม. 180 วัน 2,200
การเร�ยนรู�แบบนักว�ทยาศาสตร� , สมบัติการดูดซับนํ้าของวัสดุและการใช�ประโยชน� , แสง , สิ�งมีชีว�ต , ดินรอบตัวเรา

ว�ทยาศาสตร� ป.3 เทอม 1 + เทอม 2 16 ชม. 180 วัน 2,200
การเร�ยนรู�แบบนักว�ทยาศาสตร� , อากาศและความสําคัญต�อสิ�งมีชีว�ต , การดํารงชีว�ตของสัตว� , การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ , แรงในชีว�ตประจําวัน , ดวงอาทิตย�
และปรากฏการณ�ของโลก , พลังงานไฟฟ�า

เวลาที่สอนชื่อเร�่อง ราคาระยะเวลาเร�ยน

คณ
ิตศาสตร�

ระดับประถม
ว�ทยาศาสตร�
ระดับประถม

คณิต-ว�ทย�ประถม

 ครูพ�่ปอ (ครูพนา พ�่งคํา) และ ครูพ�่เยล (ครูเบญจพร ขวัญเง�น) ผู�สอน ครูพ�่ปอ (ครูพนา พ�่งคํา) และ ครูพ�่เยล (ครูเบญจพร ขวัญเง�น) 
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โหลด
เลย

เร�ยนออนไลน�บนแอป

รองรับทุกอ�ปกรณ�
บนระบบ iOS,Android,Windows (PC,Laptop)

Pluseducenter.com

092 436 9998

Pluseducenter

ปร�กษาการลงคอร�ส
pluseducenter@


