
วิชาสังคม “ครูป๊อป”
คอร์สเรียน AURUM “ครูป๊อป” 

เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย + แพทย์ กสพท.

เปิดสอน 3 วิชาสอบ
สังคมศึกษา (9 วิชา + O - NET) + ไทย 9 วิชา + GAT ไทยเชื่อมโยง

สอนสดที่เคมี อ. อุ๊ อาคารวรรณสรณ์ พญาไท ชั้น 15 (ไม่ใช่ชั้น 10)

เลือกเรียนแบบแยกคอร์ส

เลือกเรียนแบบ PACK เพื่อ SAVE COST

(สังคมศึกษาคอร์สเนื้อหาเพื่อ9 วิชาสามัญ + O-NET)

(สังคมศึกษาคอร์สตะลุยโจทย์และเก็งข้อสอบเพื่อ
9 วิชาสามัญ + O-NET)

(เนื้อหา + ตะลุยโจทย์จบในคอร์สเดียว)

(เรียนแบบเร่งรัดส�าหรับคนมีเวลาเตรียมจ�ากัด)

UK04

UK05

UK06

UK07

AVANT-GARDE (อะวอง-การ์) (10 เทป)

9  DAYS (นาย - เดย์ส) (18 เทป)

ไทย 9 วิชา + GAT (8 เทป)

ฉุกเฉินสังคม + ไทย 9 วิชา (2 เทป)

 รหัสคอร์ส คอร์ส / เรื่อง จ�ำนวน ค่ำเรียน วันที่เรียนได้   ชั่วโมง (บำท)  

หมำยเหตุ : ครูป๊อปเปิดสอนสดคอร์สต่อไปนี้ ที่ห้องครูป๊อป อาคารวรรณสรณ์ชั้น 10 (ไม่ใช่ชั้น 15) เป็นกลุ่มเล็ก Exclusive กรุณา

 สอบถามรายละเอียดที่ line id : @ krupopsworld เท่านัน้ ไม่สอบถามที่เคมี อ. อุ๊

 1. คอร์สสอบ SUM + FINAL สังคม ม. 4 + ม. 5 ของ รร. เตรียมอุดม

 2. คอร์สทุน King & ก.พ.

[9 DAYS] + [AVANT-GARDE]

*สอบแพทย์ กสพท. แนะน�า PACK2 นี้*
[9 DAYS] + [AVANT-GARDE] + [ไทย 9 วิชา + GAT]

PACK 1 เป็นเลิศสังคม

PACK 2 เป็นเลิศสังคม + ไทย(9 วิชา + GAT)

UK08

UK09

 80 5,900

 50 4,900

 40 3,900

 15 1,990

3 ต.ค.62
หลัง 21 ต.ค.62 เรียนได้ครบ

5 พ.ย.62
หลัง 4 ธ.ค.62 เรียนได้ครบ

23 ต.ค.62
หลัง 1 พ.ย.62 เรียนได้ครบ

4 ก.พ.63
หลัง 5 ก.พ.63 เรียนได้ครบ

 130 9,900
  save 900.-

 170 13,500
  save 1,200.-

ดูวันตามคอร์สแยกด้านบน

ดูวันตามคอร์สแยกด้านบน

2.	การลงเรียนเพื่อเตรียมสอบวิชาไทย	9	วิชา	เพื่อเป้าหมาย	80	คะแนน	UP	และ	GAT
 ไทยเชื่อมโยงเพื่อเป้าหมาย 150 เต็ม
 1) คอร์สไทย 9 วิชา และ GAT จะสอนทั้งไทย 9 วิชา และ GAT สลับกันไป โดยพื้น
  ความคิดของคอร์สนี้ยังไปช่วยการท�าข้อสอบ กสพท. เรื่องการอ่านจับใจความ
  และ GAT แพทย์ได้อีกด้วย
 2) หากนกัเรียนพอสละเวลาได้ 8 ครั้ง ครูป๊อปแนะน�าอยากให้เรียนคอร์สไทย 9 วิชา
  และ GAT มันเป็นการเรียนที่คุ้มมาก เพราะเรียนเพียง 8 ครั้ง แต่จะเข้าถึงวิธีการ
  คิด + วิธีการท�าข้อสอบทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
  พื้นฐานความรู้ใดมาก่อนทั้งสิ้น ครูป๊อปจะปูพื้นสอนตั้งแต่ตั้งไข่ ทุกอย่างเป็นศูนย์
  ไปจนถึงเป้าหมายคะแนนที่ต้องการของสนามสอบนัน้ จึงคุ้มค่ามากเพียง 8 ครั้ง
  ได้ครบหมดจบแบบมีประสิทธิภาพ ยากจะหาจากที่ใด!!!
 3) หากนกัเรียนเวลาจ�ากัด เรียนตอนใกล้จวนเจียนสอบ ขี้เกียจเรียนเยอะ ก็แนะน�าให้
  ลงคอร์สฉกุเฉนิสังคม + ไทย 9 วิชา ซึ่งจะสอนทั้ง 2 วิชาสลับกันไป (คอร์สนี้
  ไม่มี GAT) แต่เช่นเดิม แม้จะเรียนด้วยเวลาอันน้อยนดิ แต่ความน้อยนดินีก้็อาจจะ
  เปลีย่นชวีตินกัเรยีนไปกไ็ด้ หากได้คะแนนถงึเป้าและพาไปสูค่ณะทีต่นต้องการได้ง่ายขึน้
 4) ปี 62 นี้ ครูป๊อปสอนไทย 9 วิชา + GAT เป็นปีที่ 2 ในปีแรก (ปี 61) ก็มีลูกศิษย์
  ครูป๊อปที่ได้คะแนนไทย 9 วิชา + GAT เชื่อมโยงถึงเป้าหมาย จึงขอให้นกัเรียน
  ไว้วางใจเพราะถ้าครูป๊อปไม่คิดว่าตัวเองจะสอนได้จริงๆ จะไม่สอน เช่น ครูป๊อป
  จะไม่สอนไทย O - NET ในตอนนี้เพราะมีส่วนของเนื้อหาความรู้ที่ครูป๊อปจะต้อง
  ใช้เวลาในการศึกษามากกว่านี้ แต่ส�าหรับไทย 9 วิชา และ GAT มันคือ “วิธีการ”
  (method) ส�าคัญกว่าความรู้ / เนื้อหา ซึ่งเป็นเรื่องที่ครูป๊อปถนดั / สนใจอยู่แล้ว
3. ทุกคอร์สไม่ว่าคอร์สใด ครูป๊อปล้วนตั้งใจสอนทั้งสิ้น และ design ออกมาเพื่อตอบ
 โจทย์บคุลกินกัเรยีนคนละแบบ ทีจ่ะท�าให้นกัเรยีนทีม่าด้วยเงือ่นไขทีต่่างกนัได้ประสทิธภิาพ
 สูงสุดทั้งหมดกลับไป ครูป๊อปจะเน้นไปที่การ “รู้จริง” + “รู้ให้ตรงจุด” มากกว่าการ
 รู้มาก รู้รอบ รู้เยอะ แต่นกัเรียนจ�าอะไรไม่ได้เลย คิดอะไรไม่เป็นเลย และการเรียนกับ
 ครูป๊อปไม่ว่าจะวิชาสังคมหรือไทย 9 วิชา หรือ GAT เชื่อมโยง มันจะเป็นเหมือนการ
 เจอทางลัดหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะท�าให้นกัเรียนไม่ต้องเหนื่อยหรือทนทุกข์ทรมาน
 กับการอ่านอะไร “หนาๆ” แบบเดิมอีกต่อไป และจะท�าให้รู้ว่า หากเราล่วงรู้ “ความลับ
 แห่งความรู้” บางอย่าง  การเตรียมตัวที่ดูน้อยๆ ก็สามารถเพิ่มคะแนนให้ได้มากอย่าง
 ไม่น่าเชื่อได้

ค�ำแนะน�ำจำกครูป๊อปในกำรเลือกลงคอร์สเข้ำมหำวิทยำลัย + แพทย์ กสพท.
1. การลงเรียนเพื่อเตรียมสอบวิชาสังคมศึกษาเพื่อเป้าหมาย 70 คะแนน UP
 1) ทุกคอร์สมุ่งเน้นไปที่ข้อสอบสังคม 9 วิชาและ O - NET ทั้ง 2 สนามเพราะคน
  ออกข้อสอบเป็นชุดเดียวกัน
 2) หากนกัเรียนสามารถสละเวลา ทุ่มเท ต้องการมาเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อการ
  สอบสูงสุด ให้นกัเรียนลงเรียน 9 DAYS และตามด้วย AVANT - GARDE 
  ตามล�าดับ หากลง 2 คอร์สนี้แล้วไม่จ�าเป็นต้องเรียนคอร์สฉกุเฉนิต่อ ยกเว้น
  นกัเรียนอ่านไม่ทันหรือต้องการย�้าตัวเองด้วยเสียงครูป๊อปก่อนสอบก็สามารถ
  ลงเรียนได้
 3) หากนกัเรียนต้องการเนื้อหาที่ไม่ใช่เนื้อหาปกติธรรมดาหาได้ทั่วไป แต่เป็นเนื้อหา
  ที่ผ่านการเคี่ยวกร�าและตกตะกอนมาอย่างสูงและเป็นระบบสุดๆ จากครูป๊อปให้
  ลงเรียนคอร์ส 9 DAYS คอร์สนีจ้ะช่วยล้างภาพการเรียนสังคมศึกษา เดิมที่
  นกัเรียนมีอยู่มาทั้งหมด ทั้งนี้ หากนกัเรียนเป็นคนชอบการเรียนแบบ “คิดตาม”
  และชอบเข้าถึง “ความลับของวิธีคิด” จะชอบมากเป็นพิเศษและจะเปลี่ยนวิถี
  การเรียนสังคมศึกษารวมถึงการมองโลกใบนี้ให้ดูมีมิติ มีชีวิต มีสีสันไปจนถึง
  ลึกซึ้งมากขึ้นภายในเวลาเพียง 18 ครั้งของคอร ์สนี้  คุ ้มค ่ามาก!!!
 4) การมีเนื้อหาพร้อม แต่หากท�าข้อสอบไม่เป็น เบลอทุกครั้งเมื่อเห็นข้อสอบ
  ตกหลุมพราง การหลอกล่อของ Choiceสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดก็จะพังทลาย
  ลง ดังนัน้ หากนกัเรียนต้องการ “ท�าข้อสอบให้ได้ + ให้เป็น” รู้จริงทั้งเนื้อหา
  + หลักการในการท�าข้อสอบ เพื่อตักค�าตอบที่ลอยมาแต่คนที่ไม่เรียนอาจมอง
  เห็นได้ยาก ให้ลงเรียนคอร์ส AVANT-GARDE โดยคอร์สนี้สามารถเรียนได้แม้
  ไม่ผ่านคอร์ส 9 DAYS มาก่อน แต่การผ่าน 9 DAYS มาจะท�าให้นกัเรียน
  เข้าถึงการเรียนคอร์สนี้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เรียนเพียง 10 ครั้ง ก็จะท�าให้
  นักเรียนเห็นภาพของข้อสอบทั้งหมดได้อย่างลงลึกและครอบคลุมมากขึ้น
 5) หากนักเรียนไม ่ เคยเรียนกับครูป ๊อปมาก่อน แม ้คอร ์ส 9 DAYS หรือ 
  AVANT - GARDE + มีความจ�ากัดทางเวลา / ทุนทรัพย์ + เพิ่งมาคิดได้ว่า
  ควรเรียนตอนใกล้จะสอบแล้ว + ขี้เกียจเรียนเยอะ ครูป๊อปขอแนะน�าให้ไปลงคอร์ส
  ฉกุเฉนิสังคม + ไทย 9 วิชา โดยจะสอนคู่กับภาษาไทย 9 วิชา สลับกันไป เรียน
  เพียง 2 ครั้งจบ เท่านั้น คอร์สนี้จะช่วย “ชุบชีวิต” การสอบสังคม + 
  ไทย 9 วิชาที่มืดบอดให้กลับมาสว่างไสวได้ในเวลาอันรวดเร็ว ท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
  ให้เป็นไปได้

ลง 9 DAYS + AVANT-GARDE +  ไทย 9 วิชา / GAT 
ลง 9 DAYS หรือ AVANT-GARDE ก็ได้แล้วแต่ตัวนกัเรียน
ลงไทย 9 วิชา + GAT
ลงฉกุเฉนิสังคม + ไทย 9 วิชา

คอร์สเรียน AURUM “ครูป๊อป” 
ม. 3 เพื่อสอบเข้า ม. 4 เตรียมอุดม + รร. ดังประจ�าจังหวัด 

เปิดสอนวิชาเดียว
สังคมศึกษาเข้าเตรียมอุดม & ม.4 รร.ดัง (ไม่สอนภาษาไทย)สอนสดที่เคมี อ. อุ๊ อาคารวรรณสรณ์ พญาไท ชั้น 15

1. ทั้ง 3 คอร์สนี้ เป็นอิสระต่อกัน (ไม่ต่อเนื่อง) นกัเรียนมีอิสระในการเลือกลง แต่การลงเรียนทั้ง 3 คอร์สจาก TRIAM TACTICS+TRIAMINAL+NEWS FEED จะท�า
 ให้นกัเรียนเห็นภาพที่เป็นระบบของทุกๆ สิ่งที่ต้องใช้ในการสอบจึงเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. หากต้องการเรียนตัวเนื้อหาเข้มข้น + พอจะสละเวลามาเรียนได้ 14 ครั้ง ให้ลงคอร์ส TRIAM TACTICS
3. หากต้องการเรียนตะลุยโจทย์ข้อสอบ + สรุปเนื้อหาโค้งสุดท้ายที่จ�าเป็น + พอจะสละเวลามาเรียนได้เพียง 6 ครั้ง ให้ลงคอร์ส TRIAMINAL
4. หากต้องการเรียนข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันเชิงวิเคราะห์+เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม+พอจะสละเวลามาเรียนได้เพียง 4 ชั่วโมง (1ครั้งจบ) ให้ลงคอร์ส NEWS FEED
5. ทุกคอร์สของครูป๊อป ไม่เน้นเรียนเยอะ ไม่เน้นปา / โยนข้อมูลปกติทั่วไปแบบเยอะๆ และยัดเยียดให้นกัเรียน แต่จะเน้นไปที่ข้อมูลที่จ�าเป็นจริงๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว
 ว่าเป็น “ครีม” ของความรู้ เน้นวิธีการจัดการความรู้ด้วยวิธีคิดที่เป็นระบบ เพียงนกัเรียนรู้ให้จริง + ตรงจุด แค่นีจ้ะท�าให้นกัเรียนเตรียมสอบวิชาสังคมได้อย่างไม่
 ทรมานเกินไป แต่ก็ท�าคะแนนได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ (ล�าบากน้อยลง ได้คะแนนมากขึ้น มีอยู่จริง!!!)

ค�าแนะน�าจากครูป๊อปในการเลือกลงคอร์สเข้าเตรียมอุดม	&	ม.4	รร.ดัง

                  เวลำ + ควำมตั้งใจ + ทุนทรัพย์จัดเต็ม  :  
         ต้ังใจเก็บแค่สังคม + มีควำมพร้อมเพียง 1 คอร์ส  : 
                             ต้ังใจเก็บแค่ไทย + GAT  : 
                          ตัวช่วยสุดท้ำยของคนขี้เกียจ  : 

สรุป

(สังคมศึกษาคอร์สเนื้อหา)

(สังคมศึกษาคอร์สตะลุยโจทย์)

(สังคมศึกษาคอร์สเก็งข้อสอบ+ข่าวปัจจุบัน)

TRIAM TACTICS (14 เทป)

TRIAMINAL (6 เทป)

NEWS FEED 2020 (1 เทป)

UK01

UK02

UK03

 รหัสคอร์ส คอร์ส / เรื่อง จ�ำนวน ค่ำเรียน วันที่เรียนได้   ชั่วโมง (บำท)  

 45 4,500

 20 2,000

 6 1,000

7 พ.ย.62
หลัง 21 ธ.ค.62 เรียนได้ครบ

9 ม.ค.63
หลัง 23 ม.ค.63 เรียนได้ครบ

2 มี.ค.63
หลัง 2 มี.ค.63 เรียนได้ครบ

krupopsworld      @krupopsworld


