สังคมศึกษา “ครูป๊อป”

KRU - POP MESSAGES
1.

COMEBACK STAGE

เวลานักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนเรียนแยกไปเป็น ฟิสกิ ส์ , เคมี , ชีวะ , ดาราศาสตร์ แต่พอเป็นวิชาสังคมศึกษา
กลับมอง/เตรียมตัวเป็นวิชาเดียว ทั้งที่มันมีแยกไปเป็นวิชา ศาสนา , สังคมวิทยา , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ,
ประวัติศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ หากมองแบบ Split ออกมาแล้ว จริงๆมันน้อยกว่าวิชาทางวิทยาศาสตร์มาก และหากเรียนดีๆ
เรียนให้เข้าถึง Core ของมัน ก็จะพบว่ามันไม่ได้เยอะอย่างทีค่ ดิ และมันไม่ได้ “ดิน้ ได้” เพราะมันมีหลักการ (generalization)
ของศาสตร์นั้นๆ คอยรองรับอยู่

เทคนิคลับที่คิดค้นขึ้นโดย “ครูป๊อป”
READ LESS, SCORES MORE !
อ่าน (สังคม) ให้น้อยลง, เพื่อคะแนน (สังคม) ที่มากขึ้น
การเรียนสังคมศึกษากับ “ครูป๊อป” ทุกคอร์ส จะมุ่งเน้นไปที่การเรียนอย่างเข้าใจสมอง
และเห็นใจสมองตัวเอง ไม่ทา� ร้ายหรือฝืนสมองตัวเองมากเกินไป เพียงนักเรียน “รูจ้ ริง”
ในหลักบางอย่าง มันจะช่วยให้สามารถลดการอ่าน/การจ�าของนักเรียนได้อย่างมหาศาล ลดความ
ฟุ่มเพือยของการต้องท่องจ�าที่ยิ่งท�าให้ต้องจ�ามากขึ้นอย่างไม่จบไม่สิ้น

“การอ่านมาก ตะบี้ตะบันจ�ามาก จ�าไปหมด อาจไม่ได้ช่วยท�าให้ได้คะแนนสังคมดีกว่าเดิม”
อย่ามัวแต่ลงั เล เสียเวลากับการอ่านเอง อย่ามัวแต่คดิ ว่าวิชานีใ้ ช้เปอร์เซนต์นอ้ ย เพราะหนึง่ คะแนนก็ทา� ให้นกั เรียนติดหรือ
พลาดกับสิง่ ทีค่ าดหวังไปได้ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปดือ้ ๆ เพราะความคิดวนเวียน อย่ามัวแต่อคติกบั การเรียนกวดวิชา เพราะนีค่ อื
การสร้างระบบการเรียนที่ควรจะเป็นให้แก่นักเรียน หยุดทั้งหมด แล้ว .....
รีบมาลงเรียนกับครูป๊อป แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง ครูรับรอง !!! คิดซะว่าทนลงเรียนซัก 1 คอร์สก็พอก่อน เรียนให้รู้
เรียนเอาประสบการณ์ว่าครูป๊อปสอนยังไง ? วิชาสังคมมันจะอ่านน้อยได้ยังไง ? แล้วไอ้อ่านน้อยๆมันจะช่วยท�าให้คะแนนได้มาก
จริงหรอ ? ก็ต้องมาลองเรียนเพื่อพิสูจน์มัน

ควรอ่าน
KRU-POP MESSAGES

หน้าถัดไปก่อน
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ต้องการเข้าเตรียมอุดม
อ่านที่หน้า 50
ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย
อ่านที่หน้า 51

ข้อสอบวิชาสังคมทัง้ เข้าเตรียมอุดมฯ/9 วิชาสามัญ /O-NET ล้วนยาก + คิดหัวระเบิดทัง้ สิน้ (และจะยิง่ ยากมากกับคนทีไ่ ม่รจู้ ริง
เพราะอาจถูกหลอกจากตัวเลือก และความเข้าใจผิด/เข้าใจไปเองจากการ “อ่านเอง” อีกนานัปการ) หลายคนจึงกลัวและหา
ทางออกแบบสุดโต่งคือ ไม่บ้าอ่านมัน (ท่องมันเข้าไป หนังสือต้องหนาต้องเยอะ หลายเล่ม) ก็เทมันไปซะเลย ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้
ล้วนมีค่าเท่ากันจริงๆ (นี่คือเหตุผลที่หลายคนคิดว่า อ่าน = ไม่อ่าน ซึ่งจริงเพราะ “ไม่รู้” ว่าจริงๆต้องท�ายังไง) และด้วยความ
ไม่รู้ว่าพรมแดนของคนออกข้อสอบอยู่ตรงที่ไหน ท�าให้นักเรียนมักมองว่ามันออกครอบจักรวาล ซึ่งการเรียนกับครูป๊อปจะ
ช่วยขจัดทัง้ ความกลัวและความไม่รนู้ นั้ ออกไป ไม่วา่ คอร์สใดก็ตาม ครูจะท�าให้เห็นว่าการอ่านน้อยลง เพือ่ คะแนนทีม่ ากขึน้ มัน
ท�ายังไง ? ซึ่งต้องมาเรียนหรือถูก Training เท่านั้น มันสร้างขึ้นผ่านการ “อ่านเอง” ไม่ได้

4.

Step การลงเรียนกับครูป๊อป
Step 2

วิชาสังคมศึกษาไม่ใช่วชิ าทีอ่ า่ นเองได้ อย่างทีห่ ลายคนคิด การอ่านเองนักเรียนมักอ่านบนฐานของ “ความไม่ร”ู้ แต่เมือ่ อ่าน
เสร็จนักเรียนก็ยังคงงงๆอยู่ว่า ตกลง “รู้จริง” มั้ย ? พูดอีกอย่างคือ การอ่านเองด้วยความไม่รู้มีแนวโน้มจะหลงทางและ
เวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่ง “มหาสมุทรตัวอักษร” นักเรียนอาจจะสอบได้ก็ได้แต่ นั่นเกิดขึ้นจากการเตรียมตัวตามยถากรรม
การมาเรียนกับครูป๊อปจะช่วยท�าให้นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาไปกับความไม่รู้ของตัวเองอันมีราคาที่ต้องจ่าย อาจเกินกว่าราคา
คอร์สที่เรียน ครูป๊อปบอกเลยว่า การมาเรียนและ “ต้องท�าตามที่ครูบอกอย่างเคร่งครัด” ความรู้จริงจะเกิดขึ้นทันที + ได้
เวลากลับคืน เพราะพอรู้จริงปุ๊บทุกอย่างจะจบ นักเรียนก็จะมีเวลาเหลือไปอ่านวิชาอื่นอีกมากมาย

3.

หากได้เปิดมาอ่านหน้านี้ นี่คือทางสว่างของคะแนนวิชาสังคมของนักเรียนแล้ว !!!

Step 1

2.

ครูปอ๊ ปสอนมานาน - ศึกษาและอยูก่ บั มันมานานกว่าชีวติ ทัง้ ชีวติ ของนักเรียนในตอนนี้ ครูจงึ เห็นในจุดทีน่ กั เรียนอาจมองไม่เห็น
ดังนั้นการมาเรียนกับคนที่ศึกษามาก่อนจะช่วยให้นักเรียน เรียนรู้วิธีอย่างชาญฉลาดได้เร็วขึ้น และตลอดทุกปีของการสอน
ทุกคอร์สล้วนตรงกับข้อสอบจริงทุกปี (แต่จะมาก - น้อยขึน้ อยูก่ บั ดวงชะตาของนักเรียนด้วย) สิง่ ทีส่ า� คัญไปกว่าการตรงข้อสอบ
คือ การที่นักเรียนจะเริ่มเรียนเป็น เรียนอย่างมีวิธีการที่ชาญฉลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปตราบที่นักเรียนยังเห็น
คุณค่าของมันและน�ามันมาฝึกปรือลองใช้จนเกิดเป็น “นิสัยการเรียน” ติดตัวต่อไป

Step 3

ไปดูตารางเรียนที่
หน้า 52 - 53
ว่าสนใจจะเรียนรอบแบบไหน
แล้วไปช�าระเงินที่ธนาคาร

* Key Success *

ไม่ได้อยู่แค่ที่การเรียนกับครูป๊อป
แต่อยู่ที่การเชื่อฟัง + ท�าตามที่ครูป๊อปบอกอย่างเคร่งครัด
และน�าไปใช้งานเป็นได้อย่างถูกที่ + ถูกเวลา
(ซึ่งเอาเข้าจริงมันยากกว่าแค่มาลงเรียน)

*** ส�าหรับนักเรียนที่จะลงรอบสด จะต้องอดทนไม่เล่น/เลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนตลอดเวลาที่เรียนได้
ถ้ายังไม่อยากให้ครูต้องหยุด - เลิกสอน รบกวนนักเรียนให้ก�าลังใจครูผ่านการตั้งใจเรียนอย่างแน่วแน่ของนักเรียนด้วย
ครูรับรองกลับเช่นกันว่าความตั้งใจนี้มันให้ผลกลับคุ้มค่ามากแน่นอน ***
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สังคมศึกษา “เข้าเตรียมอุดม” #TU81

สังคมศึกษา “เข้ามหาวิทยาลัย” #TCAS 61

1. นักเรียน “ทุกคน/ทุกสายการเรียน” ต้องสอบวิชาสังคมศึกษา 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
2. ครูป๊อปเปิดสอน 3 คอร์ส อย่างกระชับที่สุดเพื่อผลที่ดีที่สุด ซึ่งจริงๆ ครูแนะน�าว่าควรลงทั้ง 3 คอร์ส ตามล�าดับต่อไปนี้

9 วิชาสามัญ / O-NET ม.6 / กสพท.

1.

นักเรียน “บางคน” (รวมที่สอบ กสพท.) จะต้องใช้วิชาสังคมศึกษาใน 9 วิชาสามัญ (สอบ 17 - 18 มี.ค.61)
แต่นักเรียน “ทุกคน” ต้องสอบสังคมศึกษาใน O-NET (สอบ 3 - 4 มี.ค.61)
ครูป๊อปเปิดสอน 2 คอร์ส (ทั้ง 2 คอร์สนี้ใช้ได้ทั้ง 9 วิชา และ O-NET ที่ข้อสอบยากในระดับพอๆ กันคือ 9 วิชา

ล�าดับ 2 ลงคอร์ส

ล�าดับสุดท้ายลงคอร์ส

TRIAM TACTICS

TRIAMINAL 81

NEWS FEED
(นิวส์ - ฟีด)

คอร์ส 9 DAYS (นาย - เดย์ส)

สด เทอม 2’60 เรียน 24 ชม. +
ทุกอาทิตย์ 10.15 - 12.15 น.

สด มีนาคม’61 เรียน 16 ชม. +
(รอตารางเรียนโบรชัวร์หน้าปี 61)

สด มีนาคม’61 เรียน 8 ชม. +
(รอตารางเรียนโบรชัวร์หน้าปี 61)

9 DAYS = 9 วัน = เรียน 9 วันจบ
เป็นคอร์สแบบ “รวบรัด - ตัดตอน”

* นี่ไม่ใช่คอร์สเนื้อหาธรรมดา *แต่จะ

* นี่ไม่ใช่คอร์สตะลุยโจทย์ธรรมดา *

* นี่ไม่ใช่คอร์สข่าวธรรมดา *แต่จะเป็น

เป็นคอร์สที่จะท�าให้รู้เท่าทันว่า แท้จริง

แต่จะเป็นคอร์สที่จะจัดระบบความคิด

คอร์สที่คัดเลือกข่าวสาร/เหตุการณ์ที่

แล้วโลกของข้อสอบสังคม เข้าเตรียมฯ

ของข้อสอบ ทั้งหมดเทคนิควิธีท�าที่

น่าสนใจและน�ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ

(ที่เราเตรียมตัวไปได้) มันมีอยู่แค่นี้

เหนือชั้น การปราบข้อสอบยากให้

ประเด็นทางสังคมศึกษา นอกจากนี้ใน

คอร์สนี้เน้นไปที่การ Conceptualize

อยู่หมัด การหาค�าตอบเมื่อไม่มีความ

คอร์ ส นี้ ยั ง จะมี ก ารสรุ ป เก็ ง ข้ อ สอบ

ประเด็นส�าคัญทั้งหมดที่ต้องรู้ พร้อม

รู ้ อ ยู ่ ใ นหั ว เป็ น คอร์ ส ที่ เ ข้ ม ข้ น มาก

เสมือนจริง + เก็บตกทุกอย่างเป็นครัง้

Test วัดผลทุก Class

มี Test วัดผลทุก Class

สุดท้ายก่อนเข้าสอบจริง

(เตรียม - แท็คติกส์)

(เตรียมมินอล - เอ๊ตตี้วัน)

เป้าคือ ท�าข้อสอบสังคมเข้า

เป้าคือ ท�าคะแนนได้มากที่สุด

TRIAM ได้อย่างมี TACTICS

เพื่อไปถึง TRIAM เป็น
TERMINAL สุดท้าย

เป้าคือ ป้อน FEED ข่าวสาร
NEWS และสิ่งใหม่ๆ NEW ให้พร้อม
และมั่นที่สุดในวันสอบจริง

3. หากต้องการลงทะเบียนคอร์สเดียว สามารถลงคอร์สใดก็ได้ตามเวลาที่นักเรียนมี ที่สอดรับกับเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละคอร์ส
4. นักเรียนที่จะสอบเข้าเตรียมฯ ไม่ควรกระโดดไปลงคอร์สเข้ามหาวิทยาลัย เพราะ focus คนละแบบ
5. นักเรียนครูป๊อปจ�านวนมากเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม หลายคนมาบอกกับครูป๊อปว่า เสียดายที่เจอครูช้าไป น่าจะมา
เรียนตั้งแต่ ม.ต้น จะได้ไปไวกว่านี้ ไม่ต้องเสียเวลาหรือมัวเกลียดวิชานี้ ทั้งนี้ เพราะคอร์สสังคมเข้าเตรียมฯ ของครูป๊อป
มักจะรู้จักในแวดวงจ�ากัด อย่างไรก็ตาม การรู้จักที่จ�ากัดนี้สร้างความแตกต่างให้กับนักเรียนครูป๊อปและมักเป็นม้ามืดอยู่ใน
สนามสอบเข้าเตรียมฯ มาตลอดทุกปี
6. อย่ามัวแต่คดิ ว่าข้อสอบยากเลยเท หรือเปอร์เซนต์นอ้ ยเลยเท คะแนน 1 คะแนนก็มคี า่ ทีจ่ ะท�าให้ตดิ เตรียมอุดมได้ ครูเชือ่ มัน่ ว่า
ถ้าเรียนกับครูแล้ว และตั้งใจท�าตามที่ครูบอก วิชาสังคมจะเป็นวิชาช่วยแน่นอน การมุ่งมั่นท�าคะแนนสังคมให้ได้ดี นอกจากจะ
ช่วยผลักคะแนนรวมให้ได้ดี (อาจได้มากกว่าเลขส�าหรับหลายๆ คน) แล้วยังช่วยตัดคู่แข่งที่มัวแต่เตรียมตัวแค่คณิต - วิทย์ อังกฤษ หรือ ไทย - อังกฤษ ได้อีกด้วย
50

2.

ล�าดับ 1 ลงคอร์ส

ไม่ได้ยากกว่า และ O-NET ก็ไม่ได้ง่ายกว่า)

AVANT - GARDE = ล�้าหน้า , แถวหน้า
เป็นคอร์สแบบ “เข้มข้น - สูงส่ง - เฉพาะตัว”

สด ตุลาคม’60 เรียน 36 ชม. +

สด เทอม 2’60 เรียน 48 ชม. +

เหมาะมาก กับนักเรียน “ทุกคน” ที่ต้องสอบวิชาสังคม
และต้องการสิ่งที่ “ตรงประเด็น + เห็นข้อสอบ” ในเวลา
ที่แสนจะจ�ากัด เป้า คือ ประกันไม่ให้ต�่ากว่า 30 คะแนน
(ถ้าต�่ากว่านีไ้ ม่ติดหมอทันที ซึ่งมีโอกาสไม่ถึง เพราะข้อสอบ
ยากกว่าที่นักเรียนคิด)

เหมาะมาก กับนักเรียน “บางคน” ที่ต้องการไปต่อ ต้องการ
สร้างความมั่นใจอย่างสูงสุด และคิดว่าคะแนนที่ดีของวิชานี้
จะช่วยยกระดับคะแนนรวมได้ เป้า คือ ท�าคะแนนให้ได้
มากกว่า 60++(คะแนนที่สูงของวิชาสังคม นักเรียนท�ามันได้
ถ้าตั้งใจท�าตามที่ครูป๊อปบอก มันจะช่วยนักเรียนได้มาก)

ในคอร์สนี้ ครูป๊อปจะเน้นที่การตกผลึกเคี่ยวเค้นจนได้
“หัวเชื้อ” ของข้อสอบสังคม ออกมา เป็นส่วนที่เป็น
Cream ของทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่นักเรียน ดักจับมัน
ให้ได้ก่อน เรียกว่า prioritization นักเรียนจะเห็นว่า
วิชาสังคมมัน “น้อย” ยังไงและวิธีการที่ work ที่สุดในการ
สร้างคะแนนวิชาสังคมได้มากที่สุดในเวลาจ�ากัดนี้คืออะไร ?

ในคอร์สนี้ ครูป๊อปจะเน้นไปที่การคลี่-ตีแผ่-ช�าแหละออกมา
ให้เห็นเป็นฉากๆ ว่าโลกข้อสอบสังคม มันมีแค่นี้ มีอะไรได้บ้าง
เรียกว่า anatomization นักเรียนจะมีภาพข้อสอบ
“ที่คงทน”มากขึ้น คอร์สนี้ครูจะลงไปในรายละเอียดมากขึ้น
เพื่อเก็บข้อมูลปลีกย่อย ซึ่งจะช่วยประกัน “ทุก”ความเสี่ยง
กับสภาวะ EXAM SHOCK ในห้องสอบจริงได้ดีขึ้น

มีทั้งเนื้อหา (ที่ประมวลมาให้เห็นว่า TOP 5 ของที่ต้องจ�า
คืออะไร) + เทคนิคท�าโจทย์ + ทดสอบท้าย Class

มีทั้งเนื้อหา + โจทย์(ที่ไม่ซ�้ากับคอร์ส 9 DAYS) + มีทดสอบ
ท้าย Class + ทดสอบข้อสอบจ�าลองเสมือนจริง

พอไหม ? : “พอ” ส�าหรับนักเรียนที่คิดว่าพอแล้ว
เพราะครูก็สอนหลักส�าคัญๆที่ต้องจับให้ได้ “ก่อน”
ทั้งหมดแล้วจริงๆ

พอไหม ? : “พอ” แล้วจริงๆ เพราะมากไปกว่านี้นักเรียน
ก็จ�ามันไม่ไหวอยู่ดี เรียนมากไปก็ไม่มีประโยชน์

* หากต้องเลือกลงเพียง 1 คอร์ส ให้ลง คอร์ส 9 DAYS เป็นหลัก แล้วพอเรียนจบแล้วรู้สึกว่าอยากไปต่อ
อยากท�ามันให้ได้มากกว่านี้ ค่อยลงคอร์ส AVANT - GARDE ต่อ
* คอร์ส 9 DAYS มีทั้งสด , DVD , ระบบ AURUM ส่วน AVANT - GARDE มีแค่สด กับ ระบบ AURUM
* “ความพอ” วัดจากความมั่นใจ + เวลาที่สามารถมีให้ได้
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สอนโดย ครู ป๊อป
ณัทธนัทธ์ เลีย่ วไพโรจน์

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาเข้า
เรื่ อง

วันเรียน วันหยุด เวลา บางกะปิ วิสุทธิกษัตริย์ นนทบุรี พญาไท วงเวียนใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่
		
*
- 13.30 - 17.30				 UK4101
5 - 13 ต.ค.60
7 - 15 ต.ค.60
- 08.00 - 12.00								 UK8102

7 - 15 ต.ค.60
คอร์ส 14 - 22 ต.ค.60
9 DAYS
(นาย-เดย์ส) 15 - 23 ต.ค.60
17 - 25 ต.ค.60 17 - 25 ต.ค.60 21 - 30 ต.ค.60 26 ต.ค.
21 - 30 ต.ค.60 26 ต.ค.

พิษณุโลก นครราชสีมา

วันทีเ่ รียน วันเรียน

		

คอร์ส
TRIAM TACTICS อาทิตย์
(เตรียม-แท็ก-ติกส์)

ปิดเทอม

รหัสคอร์ ส (Insti Code)

อัตรา วันเริ่ม
ค่
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย อุดรธานี ตรัง ลำ�ปาง ราชบุรี ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ ระยอง พัทลุง ศรีนครินทร์ รังสิต ฉะเชิงเทรา าเรียน รับสมัคร

สอนสด
3,800

22

13.30 - 17.30									 UK9103
13.30 - 17.30 UK1104 UK2104
ส.ค.
13.30 - 17.30			
UK4105
3,200
08.00 - 12.00																										
UKU106 UKW106
13.30 - 17.30					 UK5107		 UK7107			 UKA107 UKB107
UKC107 UKD107 UKE107 UKF107 UKG107 UKH107 UKJ107 UKK107 UKL107 UKM107 UKN107 UKP107 UKR107 UKS107 UKT107
60
08.00 - 12.00				 UK4108		 UK6108																							 UKX108
13.30 - 17.30			 UK3109

สังคมศึกษาเข้ามหาวิท
เรื่ อง

มหาวิทยาลัย

วันนัด
เรียนเพิม่

เวลา

บางกะปิ วิสุทธิกษัตริย์ นนทบุรี พญาไท วงเวียนใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พิษณุโลก นครราชสีมา

ยาลัยและเข้าเตรียมอุดม

เปิดเทอม

รหัสคอร์ ส (Insti Code)

อัตรา วันเริ่ม
ค่
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย อุดรธานี ตรัง ลำ�ปาง ราชบุรี ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ ระยอง พัทลุง ศรีนครินทร์ รังสิต ฉะเชิงเทรา าเรียน รับสมัคร

5 พ.ย.60 - 28 ม.ค.61

* 																									
- 10.15 - 12.15				 UK4401
เข้าเตรียมอุดม’ 61

สอนสด
3,500 22

คอร์ส
AVANT-GARDE เสาร์ - อาทิตย์ 4 พ.ย. - 10 ธ.ค.60
(อะวอง-การ์)

*
- 13.30 - 17.30				 UK4501
																								
สอบ
9 วิชา แบบเข้มข้น

สอนสด
4,800 ส.ค.

		

		

UKC601		 UKE601			 UKH601 UKJ601
คอร์ส จันทร์, ศุกร์ 6 พ.ย. - 29 ธ.ค.60 5 ธ.ค. 17.30 - 19.30 UK1601		 UK3601 UK4601 UK5601 UK6601 UK7601 UK8601 UK9601 UKA601 UKB601
9 DAYS อาทิตย์ 5 พ.ย.60 - 7 ม.ค.61 - 08.00 - 12.00													 UKD602		 UKF602 UKG602			 UKK602 UKL602 UKM602 UKN602 UKP602 UKR602 UKS602 UKT602
(นาย-เดย์ส)
เสาร์ - อาทิตย์

52

16 ธ.ค.60 - 20 ม.ค.61
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- 08.00 - 12.00 UK1603 UK2603 UK3603 UK4603 UK5603 UK6603 UK7603 UK8603 UK9603 UKA603 UKB603

3,200 60

UKC603		 UKE603			 UKH603 UKJ603									 UKU603 UKW603 UKX603
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