
สังคมศึกษา “ครูป๊อป”
READ LESS, SCORE‘S’ MORE !

ทุกคอร์สคือสุดยอดความรู้ลับเฉพาะแบบ master class ที่ไม่มีในระบบ ONLINE หรือตามที่ครูป๊อปสอนในที่

สาธารณะใดๆ เป็นของขวัญตอบแทนผู้ที่อดทนพาตัวเองมาเรียนที่สถาบันเคมี อ. อุ๊ ได้โดยเฉพาะ *

คอร์สเนื้อหาสังคมเข้าเตรียมอุดม (TRIAM TACTICS) 

 รหัสคอร์ส คอร์ส	 จ�ำนวน	 ค่ำเรียน	 หมำยเหตุ   ชั่วโมง (บาท)  

สังคมศึกษา ”ครูป๊อป” -krupopsworld

@krupopsworld (ติดต่อเฉพาะสอบถามเรื่องหลักสูตรการเรียนเท่านัน้ ไม่ติดต่อเรื่องสมัครเรียน)

”ครูป๊อป” (คุณครู ดร.ณทัธนทัธ์ เลี่ยวไพโรจน์) 
   ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและการก�าจัดขยะข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างประสิทธิภาพ

ของสมอง มีประสบการณ์การสอนไม่ต�่ากว่า 20 ปี มีนกัเรียนติดแพทย์ กสพท. ทุกรุ่น รวมถึง

นกัเรียนทุนพระราชทานและทุนกระทรวงต่างประเทศไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศทุกรุ่น เรียนกับ

ครูป๊อปฟรีๆ ได้ที่รายการสอนศาสตร์ทางทรูปลูกปัญญาและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ทาง ETV

3 หลักการสอนของครูป๊อปทุกคอร์ส
 1 “ท�าให้น้อยที่สุด” แต่ได้ “ยอด” ของความรู้ที่เจ๋งที่สุดออกมา อย่างที่ยากจะหาได้จากที่ใด

 2 “ท�าให้ง่ายที่สุด” แม้เรื่องจะยากและซับซ้อนมากเพียงใด จะถูกแปลงลงมาให้ “เข้าหัว” ได้อย่างไม่รู้ตัว

 3 “ท�าให้เคลียร์ที่สุด” ทุกเรื่องจะถูกท�าให้เคลียร์อย่างถึงรากถึงโคนของความรู้นัน้ จนเข้าใจในแบบที่ไม่คิดว่าจะเข้าใจได้ในชีวิต

สังคมเข้าเตรียมอุดม #TU84 (สอบมีนาคม ปี 64) 

*	ประมวลเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการสอบเข้า
	 เตรียมอุดมแบบย่อยง่าย	เน้นเทคนิคท�าข้อสอบแบบลับเฉพาะ
*	จดจ�าแผนที่ทั้งโลกได้
*	ฝึกท�าโจทย์	100	ข้อ

UK01

14 เทปจบ

UK02

6 เทปจบ

	 45	 4,500

	 20	 2,000

คอร์สนี้จะสอนสด

UPDATE	อีกที	

ช่วงเทอม	2	ปี	63	

คอร์สนี้ไม่สอนสด

ในปี	63	อีก

คอร์ส 200 โจทย์สังคมเข้าเตรียมอุดม (TRIAMINAL)

*	ฝึกท�าโจทย์ที่น่าสนใจและต้องใช้ความคิดวิเคราะห์	
	 จ�านวน	200	ข้อ	นักเรียนจะ	“ท�าข้อสอบเป็น”	มากขึ้น
	 ในคอร์สนี้
*	เรียนเนื้อหาส�าคัญผ่าน	200	โจทย์นี้

เทปละ	
2.5	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียน
น้อยแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละร้อย
บาทเท่านั้น)

เทปละ	
2.5	ชั่วโมง	

ถือว่าเรียนน้อย
มากแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละร้อย
บาทเท่านั้น)

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส กรุณาสมัครล่วงหน้าก่อนเรียนจริง 1 สัปดาห์ เพื่อความพร้อมของการได้รับเอกสารการเรียน



สังคมศึกษา “ครูป๊อป” *  ทุกคอร์สคือสุดยอดความรู้ลับเฉพาะแบบ master class ที่ไม่มีในระบบ ONLINE หรือตามที่ครูป๊อปสอนในที่สาธารณะใดๆ 
 เป็นของขวัญตอบแทนผู้ที่อดทนพาตัวเองมาเรียนที่สถาบันเคมี อ. อุ๊ ได้โดยเฉพาะ *
* ขอให้นกัเรียนเลือกเรียนตาม #สาย (นิสัย/พฤติกรรมการเรียน) ของนกัเรียน * ทุกคอร์สใช้สอบ กสพท. (หมอ) *

TCAS & กสพท. #DEK64 (สอบมีนาคม ปี 64) 

คอร์สเนื้อหาสังคม 9 วิชา & O-NET (9 DAYS - นายเดส์)

 รหัสคอร์ส คอร์ส	 จ�ำนวน	 ค่ำเรียน	 หมำยเหตุ   ชั่วโมง (บาท)  

*	เรียนเนื้อหาแบบสร้างความเข้าใจใหม่หมดที่นักเรียนไม่
			เคยเข้าใจมาก่อนในชีวิตและหาอ่านที่ใดไม่ได้
*	ฝึกท�าข้อสอบ	9	วิชา	ปี	55-56	รวมจ�านวน	100	ข้อ

	 80	 5,900

	 50	 4,900

	 40	 3,900

คอร์สนี้
ไม่สอนสด
ในปี	63	นี้	

คอร์สนี้ไม่สอนสด
ในปี	63	นี้

เปิดขายคอร์สนี้ถึง
31	กรกฎาคม	63	

เท่านั้น

คอร์สนี้ไม่สอนสด
ในปี	63	นี้

เปิดขายคอร์สนี้ถึง
31	กรกฎาคม	63	

เท่านั้น

คอร์สตะลุยโจทย์สังคม 9 วิชา & O-NET
(AVANT-GARDE - อะวองการ์)
*	เรียนเนื้อหาสรุปที่ประยุกต์ต่อการท�าข้อสอบ	+	เทคนิคลับ
	 เห็นค�าตอบลอยมาทันที
*	ฝึกท�าข้อสอบ	9	วิชา	ปี	57-62	และข้อสอบ	O	-	NET	ปี	55-62

เทปละ	
3.5-4	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียน
น้อยแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ	70
กว่าบาท
เท่านั้น)

เทปละ	
3.5-4	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียนน้อย

มากแล้ว

UK04

18 เทปจบ

UK05

10 เทปจบ

UK06

8 เทปจบ

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ	90
กว่าบาท
เท่านั้น)

คอร์สไทย 9 วิชา & GAT เชื่อมโยง
*	 เรียนเนื้อหาและเทคนิควิธีคิดเฉพาะของไทย	9	วิชา	&	
	 GAT	เชื่อมโยง
*	ฝึกท�าข้อสอบไทย	9	วิชา	+	GAT	เชื่อมโยงทุกฉบับในประวัติศาสตร์
	 การสอบ

เทปละ	
3.5-4	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียนน้อย

มากแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ	90
กว่าบาท
เท่านั้น)

ลงเรียนแบบ PACK ประหยัดกว่าสูงสุด 1,200 บาท !!!

UK08

UK09

PACK เป็นเลิศสังคม รวม 2 คอร์ส : 
(UK04	+	UK05)

PACK เป็นเลิศสังคม + ไทย 9 วิชา & GAT รวม 3 คอร์ส :
(UK04	+	UK05	+	UK06)

	130	 9,900
	 	 SAVE	900.-

	170	 13,500
	 	 SAVE	1,200.-

ราคานี้ถึง	31	

กรกฎาคม	63	เท่านั้น

ราคานี้ถึง	31	

กรกฎาคม	63	เท่านั้น

1.  #สายแข็ง : ต้องการความ premium ของคะแนน การวิเคราะห์เจาะลึกอย่างถึงแก่น ลงคอร์สกลุ่มนี้

2.  #สายไม่ทน : ต้องการเรียนแบบรวบรัด มีความอดทนในการเรียนน้อย ไม่ต้องการวิเคราะห์เจาะลึกใดๆ

คอร์ส 24 ชั่วโมงจบด่วนสังคม + ไทย 9 วิชา

 รหัสคอร์ส คอร์ส	 จ�ำนวน	 ค่ำเรียน	 หมำยเหตุ   ชั่วโมง (บาท)  

*	 เรียนสรุปเนื้อหาส�าคัญ	+	โจทย์ที่เลือกมาว่าต้องรู้และท�าให้ได้ทั้ง
	 วิชาสังคมและไทย	9	วิชา	สังคมเรียน	7	เทป	ไทยเรียน	5	เทป

	 28	 5,500 สอนสด
18-30	เม.ย.	63	

*	AURUM	เริ่มเรียน
ได้	20	เม.ย.	63

เทปละ	2	ชม.
ถือว่าเรียนน้อย
มากๆๆแล้ว

เฉลี่ยเพียง
ช.ม.ละร้อย

กว่าบาทเท่านั้น

UK10

12 เทปจบ

3.  #สายกลับใจ : ขี้เกียจแต่เพิ่งคิดได้ว่าควรเรียน มีเวลาให้น้อยที่สุด

คอร์สฉุกเฉินสังคม + ไทย 9 วิชา

 รหัสคอร์ส คอร์ส	 จ�ำนวน	 ค่ำเรียน	 หมำยเหตุ   ชั่วโมง (บาท)  

*	 เรียนเนื้อหาที่ไม่รู้ไม่ได้ผ่านโจทย์ข้อสอบทั้งสังคม	+	ไทย	9	วิชา
	 ย�้าทุกเรื่องที่ต้องรู้ในหัวก่อนเข้าห้องสอบจริง

	 12	 1,990
สอนสด

1-2	ก.พ.	63	
เป็นครั้งสุดท้าย

เทปละ	4-4.5ช.ม.	
ถือว่าเรียนน้อย
จนไม่รู้จะน้อย
อย่างไรแล้ว

เฉลี่ยเพียง
ช.ม.ละร้อย

กว่าบาทเท่านั้น

UK07

2 เทปจบ

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส กรุณาสมัครล่วงหน้าก่อนเรียนจริง 1 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกของการได้รับเอกสารการเรียน


