
“ครูป๊อป”

คอร์สเนื้อหาสังคมเข้าเตรียมอุดม (TRIAM TACTICS) 

 รหัสคอร์ส คอร์ส	 จ�ำนวน	 ค่ำเรียน	 หมำยเหตุ   ชั่วโมง (บาท)  

krupopsworld

คอร์สเรียนระบบ AURUM สังคมเข้าเตรียมอุดม #TU84

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

UK01
14 เทปจบ

UK02
6 เทปจบ

UK03
20 เทปจบ

แนะน�าให้เรียน

คอร์สนี้มากๆ

เป็นคอร์สเสริม

โจทย์โค้งสุดท้าย

แน่น	-	จบ	-	ครบ
ทั้งเนื้อหา+โค้งโจทย์

คอร์สโค้งสุดท้ายโจทย์ (200 โจทย์สังคมเข้าเตรียมอุดม)

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

เทปละ	
2.5	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียน
น้อยแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ
100	บาท
เท่านั้น)

เทปละ	
2.5	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียน
น้อยแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ
100	บาท
เท่านั้น)

@krupopsworld

สอบถามหลักสูตรเพิ่มเติมที่

หนงัสือคอร์สสังคมครูป๊อปเข้าเตรียมอุดม : TRIAM TACTICS

สังคมศึกษา สอบ O-NET วิชาสามัญ TCAS กสพท.

ไทย สอบวิชาสามัญ TCAS กสพท.

สังคมศึกษาเข้าเตรียมอุดม

STEP
การเรียน

UK01
เรียนคอร์สเนื้อหาสังคม

UK02
เรียนคอร์สโค้งสุดท้ายโจทย์

และ/หรือ

PACK SAVE COST : รวม 2 คอร์ส

*	UK01	+	UK02

	 45	 4,500

	 20	 2,000

 

65

 
6,000

   SAVE 500.-

หนงัสือที่รวมสุดยอดเทคนคิ
เพือ่พชิติคะแนนสงัคมเข้าเตรยีม

แบบตรงข้อสอบที่สุด

หนงัสือแผนที่โลก 4 สี ที่จะพา
นกัเรียนจดจ�าโลกทั้งใบได้อย่าง

มหัศจรรย์แม้เวลาจ�ากัด

แผ่นพับคูลๆไว้ท่องจุด
ส�าคัญสุดๆ ที่ออกสอบ

เตรียมอุดมบ่อยๆ แบบพกพา



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

	 28	 5,500

	 12	 1,990

แนะน�าให้เรียน
คอร์สนี้มากๆเรียน
เก็บไว้ได้ตั้งแต่	ม.4
จนถึง	ม.6	TCAS	

สอนสด								
6-17	พ.ย.	63

AURUM	เริ่มเรียนได้	
7	พ.ย.	63

เป็น	“โจทย์ล้วน”	
คัดมาแบบ		

Best	Selected
จาก	สทศ.

คอร์สโค้งสุดท้ายสังคม + ไทย 9 วิชา (24 ชั่วโมงจบด่วน)
*		เรียนสรุปเนื้อหาส�าคัญ	+	โจทย์	9	วิชาย้อนหลังที่เลือกมาว่า
	 ต้องรู้และท�าให้ได้ทั้งวิชาสังคมและไทย	9	วิชา
	 สังคมเรียน	8	เทป	ไทยเรียน	4	เทป
*	เรียนโจทย์สังคม	100	ข้อ	ไทย	100	ข้อ

เทปละ	
3.5	ชั่วโมง	
ถือว่าเรียน
น้อยแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ	70
กว่าบาท
เท่านั้น)

เทปละ	2	ช.ม.
ถือว่าเรียนน้อย

มากๆแล้ว

UK04

18 เทปจบ

UK10

12 เทปจบ

UK07

2 เทปจบ

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.ละ

100	กว่าบาท
เท่านั้น)

คอร์สเก็งโจทย์ฉุกเฉินสังคม + ไทย 9 วิชา (ฉุกเฉิน)
*	 เรียนเนื้อหาที่ไม่รู้ไม่ได้ผ่านการเก็งโจทย์ข้อสอบทั้งสังคม
	 +	ไทย	9	วิชา	ย�้าทุกเรื่องที่ต้องรู้ในหัวก่อนเข้าห้องสอบจริง
*	 เรียนโจทย์สังคม	50	ข้อ	ไทย	80	ข้อ	(ไม่ซ�้ากับข้อสอบ	9	วิชา)

เทปละ	4-4.5	ชม.
ถือว่าเรียนน้อย
จนไม่รู้ว่าจะน้อย

อย่างไรแล้ว

(เฉลี่ยเพียง	
ช.ม.	ละ

100	กว่าบาท
เท่านั้น)

ลงเรียนแบบ PACK ประหยัดกว่าสูงสุด 1,390 บาท !!!

PACK SAVE COST 2 คอร์ส (เนื้อหา + โค้งสุดท้าย)                                                         
(UK04	+	UK10)

PACK SAVE COST 2 คอร์ส (โค้งสุดท้าย+ ฉุกเฉิน)                                                                                                                                      
(UK10	+	UK07)

เก็บเนื้อ	+	โค้ง

สุดท้ายครบ

เก็บโค้งสุดท้าย	+	

โจทย์ฉุกเฉินครบ

แน่น	–	ครบ	–	จบ

ที่สุด!!!

หนงัสือคอร์สสังคมครูป๊อปเข้ามหา’ลัย : 9 DAYS

หนังสือเตรียมสอบสังคม TCAS

ที่ GEEK ที่สุดในโลก เทคนิคแน่น

KNOW-HOW เพียบ MINDSET

สะเทือน คะแนนสังคมพุ่งสุดฉดุไม่อยู่

ตรงข้อสอบจริงที่สุด

แผ่นพับคูลๆ ไว้ท่องจุดส�าคัญสุดๆที่ออกสอบ
สทศ.บ่อยๆ แบบพกพา

คอร์สเรียนระบบ AURUM  สังคม+ไทย 9 วิชา TCAS #DEK64
เรียนได้ทั้งสายวิทย์ + สายศิลป์ + สอบ กสพท. แพทย์

STEP
การเรียน

UK04
เรียนคอร์สเนื้อหาสังคมอย่างเดียว

*เรียนได้ตั้งแต่ ม.4-5-6*

และ/หรือ
UK10

เรียนคอร์สโค้งสุดท้าย
สังคม + ไทย 9 วิชา

UK07
เรียนคอร์สเก็งโจทย์ฉกุเฉนิ

สังคม + ไทย 9 วิชา

และ/หรือ

UK11
30 เทปจบ

UK12
14 เทปจบ

UK13
32 เทปจบ

PACK SUPER SAVE COST 3 คอร์ส (เนื้อหา+โค้งสุดท้าย+ฉุกเฉิน)
(UK04	+	UK10	+	UK07)

 108	 10,500
  SAVE 900.-

 40	 6,999
  SAVE 491.-

 120	 12,000
  SAVE 1,390.-


