










 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
MATHS

MATHS EXPERT

 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
PHYSIC

PHYSIC EXPERT



 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
MATHS

MATHS EXPERT

 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
PHYSIC

PHYSIC EXPERT



 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน

เนื้อหาเขมขน ละเอียดสอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย

เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำราทั้งในและ

ตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือก

มากกวาทุกที่เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ

ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
CHEM

CHEM EXPERT

 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
BIOLOGY

BIOLOGY EXPERT



 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน

เนื้อหาเขมขน ละเอียดสอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย

เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำราทั้งในและ

ตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือก

มากกวาทุกที่เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ

ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
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CHEM EXPERT

 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
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BIOLOGY EXPERT
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เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
THAI-SOCIAL

THAI-SOCIAL EXPERT
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ทีมติวเตอร
THAI-SOCIAL

THAI-SOCIAL EXPERT
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วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานคณิตศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1

ระดับ ป.6 เขา ม.1

 ป.6 เขา ม.1

ระดับ ป.6 รอบที่ 1

ระดับ ป.6 รอบที่ 2

ระดับ ป.6

คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร 1001 ขอ

คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร GIFTED

คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท.

คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท.

คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร โอลิมปก

คณิตศาสตร ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาคณิตศาสตร

1. คอรสปูพื้นฐานคณิตศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1 36 ชั่วโมง 3,900 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 50 ชั่วโมง 4,900 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร GIFTED ป.6 เขา ม.1 35 ชั่วโมง 3,900 บาท

4. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท

5. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 2 32 ชั่วโมง 3,500 บาท

6. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร โอลิมปก ระดับ ป.6 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1

คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1

คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร สสวท. ระดับ ป.6

วิทยาศาสตร ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาวิทยาศาสตร

1. คอรสปูพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1 22 ชั่วโมง 2,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 50 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 35 ชั่วโมง 3,900 บาท



วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานคณิตศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1

ระดับ ป.6 เขา ม.1

 ป.6 เขา ม.1
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2. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 50 ชั่วโมง 4,900 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร GIFTED ป.6 เขา ม.1 35 ชั่วโมง 3,900 บาท

4. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท

5. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 2 32 ชั่วโมง 3,500 บาท

6. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร โอลิมปก ระดับ ป.6 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1

คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1

คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร สสวท. ระดับ ป.6

วิทยาศาสตร ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาวิทยาศาสตร

1. คอรสปูพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับ ป.6 เขา ม.1 22 ชั่วโมง 2,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 50 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 35 ชั่วโมง 3,900 บาท



วางแผนการเรียน

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ

ระดับประถม ป.5 – 6

 ป.6 เขา ม.1
คอรสตะลุยโจทยภาษาอังกฤษระดับ

ภาษาอังกฤษ ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาภาษาอังกฤษ

1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับประถม ป.5 – 6 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยภาษาอังกฤษระดับ ป.6 เขา ม.1 37 ชั่วโมง 3,500 บาท

วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานภาษาไทย ระดับ ป.6 เขา ม.1

ระดับ ป.6 เขา ม.1
คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย 1001 ขอ

ระดับ ป.6 เขา ม.1
คอรสปูพื้นฐานสังคมศึกษา 

ระดับ ป.6 รอบที่ 1
คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1001 ขอ

ภาษาไทย-สังคม ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

1. คอรสปูพื้นฐานภาษาไทย ระดับ ป.6 เขา ม.1 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสปูพื้นฐานสังคมศึกษา ระดับ ป.6 เขา ม.1 25 ชั่วโมง 2,900 บาท

4. คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท



วางแผนการเรียน

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ

ระดับประถม ป.5 – 6

 ป.6 เขา ม.1
คอรสตะลุยโจทยภาษาอังกฤษระดับ

ภาษาอังกฤษ ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาภาษาอังกฤษ

1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับประถม ป.5 – 6 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยภาษาอังกฤษระดับ ป.6 เขา ม.1 37 ชั่วโมง 3,500 บาท

วางแผนการเรียน

คอรสปูพื้นฐานภาษาไทย ระดับ ป.6 เขา ม.1

ระดับ ป.6 เขา ม.1
คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย 1001 ขอ

ระดับ ป.6 เขา ม.1
คอรสปูพื้นฐานสังคมศึกษา 

ระดับ ป.6 รอบที่ 1
คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1001 ขอ

ภาษาไทย-สังคม ป.6
กวดเขา ม.1

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

1. คอรสปูพื้นฐานภาษาไทย ระดับ ป.6 เขา ม.1 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสปูพื้นฐานสังคมศึกษา ระดับ ป.6 เขา ม.1 25 ชั่วโมง 2,900 บาท

4. คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 3,900 บาท



ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหลา

วางแผนการเรียน

คณิตศาสตร ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาคณิตศาสตร

1. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1  26 ชั่วโมง 2,600 บาท
2. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 2 26 ชั่วโมง 2,600 บาท
3. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1 22 ชั่วโมง 2,200 บาท
4. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 2 33 ชั่วโมง 3,200 บาท
5. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1 31 ชั่วโมง 3,200 บาท
6. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 2 32 ชั่วโมง 3,200 บาท
7. คณิตศาสตรกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 32 ชั่วโมง 3,500 บาท
8. ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 22 ชั่วโมง 2,500 บาท
9. ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหลา 27 ชั่วโมง 2,700 บาท 

คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1-2

คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1-2

คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1-2

คณิตศาสตรกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

วางแผนการเรียน

วิทยาศาสตร ม.ตน

  ชั่วโมงเรียน คาเรียน

ฟสิกส ม.ตน (เนนละเอียด)

ฟสิกสกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยฟสิกสโอลิมปก ม.ตน (IJSO)

เคมี ม.ตน (เนนละเอียด)

เคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยเคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ชีววิทยา ม.ตน (เนนละเอียด)

ชีววิทยา กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (IJSO)

81 โจทยยาก เก็งขอสอบวิทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

โลกและดาราศาสตร ม.ตน (เนนละเอียด)

โลกและดาราศาสตร กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

วิชาวิทยาศาสตร ม.ตน  

1. ฟสิกส ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 5,900 บาท

2. ฟสิกสกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 50 ชั่วโมง 4,900 บาท

3. ตะลุยโจทยฟสิกสโอลิมปก ม.ตน (IJSO) 15 ชั่วโมง 1,900 บาท

4. เคมี ม.ตน (เนนละเอียด) 35 ชั่วโมง 3,500 บาท

5. เคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 11 ชั่วโมง 1,100 บาท

6. ตะลุยโจทยเคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   9 ชั่วโมง    900 บาท

7. ชีววิทยา ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 5,900 บาท

8. ชีววิทยา กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 34 ชั่วโมง 3,500 บาท

9. ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (IJSO) 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

10. 81 โจทยยาก เก็งขอสอบวิทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED    8 ชั่วโมง    800 บาท

11. โลกและดาราศาสตร ม.ตน (เนนละเอียด) 11 ชั่วโมง 1,100 บาท

12. โลกและดาราศาสตร กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   6 ชั่วโมง    600 บาท

คอรสและรายละเอียด



ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหลา

วางแผนการเรียน

คณิตศาสตร ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

 วิชาคณิตศาสตร

1. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1  26 ชั่วโมง 2,600 บาท
2. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 2 26 ชั่วโมง 2,600 บาท
3. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1 22 ชั่วโมง 2,200 บาท
4. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 2 33 ชั่วโมง 3,200 บาท
5. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1 31 ชั่วโมง 3,200 บาท
6. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 2 32 ชั่วโมง 3,200 บาท
7. คณิตศาสตรกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 32 ชั่วโมง 3,500 บาท
8. ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 22 ชั่วโมง 2,500 บาท
9. ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหลา 27 ชั่วโมง 2,700 บาท 

คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1-2

คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1-2

คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1-2

คณิตศาสตรกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาเตรียมอุดม, มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

วางแผนการเรียน

วิทยาศาสตร ม.ตน

  ชั่วโมงเรียน คาเรียน

ฟสิกส ม.ตน (เนนละเอียด)

ฟสิกสกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยฟสิกสโอลิมปก ม.ตน (IJSO)

เคมี ม.ตน (เนนละเอียด)

เคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทยเคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ชีววิทยา ม.ตน (เนนละเอียด)

ชีววิทยา กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (IJSO)

81 โจทยยาก เก็งขอสอบวิทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

โลกและดาราศาสตร ม.ตน (เนนละเอียด)

โลกและดาราศาสตร กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

วิชาวิทยาศาสตร ม.ตน  

1. ฟสิกส ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 5,900 บาท

2. ฟสิกสกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 50 ชั่วโมง 4,900 บาท

3. ตะลุยโจทยฟสิกสโอลิมปก ม.ตน (IJSO) 15 ชั่วโมง 1,900 บาท

4. เคมี ม.ตน (เนนละเอียด) 35 ชั่วโมง 3,500 บาท

5. เคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 11 ชั่วโมง 1,100 บาท

6. ตะลุยโจทยเคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   9 ชั่วโมง    900 บาท

7. ชีววิทยา ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 5,900 บาท

8. ชีววิทยา กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 34 ชั่วโมง 3,500 บาท

9. ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (IJSO) 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

10. 81 โจทยยาก เก็งขอสอบวิทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED    8 ชั่วโมง    800 บาท

11. โลกและดาราศาสตร ม.ตน (เนนละเอียด) 11 ชั่วโมง 1,100 บาท

12. โลกและดาราศาสตร กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   6 ชั่วโมง    600 บาท

คอรสและรายละเอียด



วางแผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 (เนน GRAMMA พรอมโจทย)

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 - 3 (เนน GRAMMA พรอมโจทย)

คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ม.ตน

คอรส ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED

คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ตน  

1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 (เนน GRAMMA พรอมโจทย) 37 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 - 3 (เนน GRAMMA พรอมโจทย) 38 ชั่วโมง 3,500 บาท

3. คอรสภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 21 ชั่วโมง 2,300 บาท

4. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

5. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ม.ตน (GRAMMA, VOCAB, ERROR, READING) 43 ชั่วโมง 4,500 บาท

วางแผนการเรียน

ภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด)

คอรสภาษาไทย กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

คอรส ตะลุยโจทย 400 ขอ ภาษาไทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม

 คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด)

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ตน  

1. คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรสภาษาไทย กวดเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 17 ชั่วโมง 1,900 บาท

3. คอรส ตะลุยโจทย 400 ขอ ภาษาไทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม 16 ชั่วโมง 1,800 บาท

4. คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 49 ชั่วโมง 5,000 บาท



วางแผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 (เนน GRAMMA พรอมโจทย)

คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 - 3 (เนน GRAMMA พรอมโจทย)

คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ม.ตน

คอรส ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED

คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ตน  

1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 (เนน GRAMMA พรอมโจทย) 37 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 - 3 (เนน GRAMMA พรอมโจทย) 38 ชั่วโมง 3,500 บาท

3. คอรสภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 21 ชั่วโมง 2,300 บาท

4. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

5. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ม.ตน (GRAMMA, VOCAB, ERROR, READING) 43 ชั่วโมง 4,500 บาท

วางแผนการเรียน

ภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ตน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด)

คอรสภาษาไทย กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED

คอรส ตะลุยโจทย 400 ขอ ภาษาไทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม

 คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด)

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ตน  

1. คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรสภาษาไทย กวดเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 17 ชั่วโมง 1,900 บาท

3. คอรส ตะลุยโจทย 400 ขอ ภาษาไทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม 16 ชั่วโมง 1,800 บาท

4. คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 49 ชั่วโมง 5,000 บาท



วางแผนการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คณิตศาสตร ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.6 เทอม 1-2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

วิชาคณิตศาสตร ม.ปลาย และคณิตระดับแขงขัน

1. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

2. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

4. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

5. คณิตศาสตร ม.6 เทอม 1-2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

วางแผนการเรียน

คณิตศาสตรระดับแขงขัน ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คณิตระดับแขงขัน

1. คณิตศาสตร PAT 1 (เพื่อสอบ ADMISSION ทุกสนามสอบ) 120 ชั่วโมง 6,900 บาท

2. คณิตศาสตร O-NET 50 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร ม.ปลายครบทุกเรื่อง 45 ชั่วโมง 4,500 บาท

4. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร SMART 1 27 ชั่วโมง 2,900 บาท

5. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรโควตา 3 ภาค 22 ชั่วโมง 2,500 บาท

6. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรขอสอบเกา ONET+PAT 1 25 ชั่วโมง 2,500 บาท

7. โจทยเก็งคณิตศาสตร PAT 1 +O-NET 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

คณิตศาสตร PAT 1 (เพ�อสอบ ADMISSION ทุกสนามสอบ)

คณิตศาสตร O-NET

ตะลุยโจทยคณิตศาสตร ม.ปลายครบทุกเร�อง

ตะลุยโจทยคณิตศาสตร SMART 1

ตะลุยโจทยคณิตศาสตรโควตา 3 ภาค

ตะลุยโจทยคณิตศาสตรขอสอบเกา ONET+PAT 1

โจทยเก็งคณิตศาสตร PAT 1 +O-NET



วางแผนการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คณิตศาสตร ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

คณิตศาสตร ม.6 เทอม 1-2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

วิชาคณิตศาสตร ม.ปลาย และคณิตระดับแขงขัน

1. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

2. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

4. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

5. คณิตศาสตร ม.6 เทอม 1-2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 45 ชั่วโมง 3,900 บาท

วางแผนการเรียน

คณิตศาสตรระดับแขงขัน ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

คณิตระดับแขงขัน

1. คณิตศาสตร PAT 1 (เพื่อสอบ ADMISSION ทุกสนามสอบ) 120 ชั่วโมง 6,900 บาท

2. คณิตศาสตร O-NET 50 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร ม.ปลายครบทุกเรื่อง 45 ชั่วโมง 4,500 บาท

4. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร SMART 1 27 ชั่วโมง 2,900 บาท

5. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรโควตา 3 ภาค 22 ชั่วโมง 2,500 บาท

6. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรขอสอบเกา ONET+PAT 1 25 ชั่วโมง 2,500 บาท

7. โจทยเก็งคณิตศาสตร PAT 1 +O-NET 30 ชั่วโมง 3,500 บาท

คณิตศาสตร PAT 1 (เพ�อสอบ ADMISSION ทุกสนามสอบ)

คณิตศาสตร O-NET

ตะลุยโจทยคณิตศาสตร ม.ปลายครบทุกเร�อง

ตะลุยโจทยคณิตศาสตร SMART 1

ตะลุยโจทยคณิตศาสตรโควตา 3 ภาค

ตะลุยโจทยคณิตศาสตรขอสอบเกา ONET+PAT 1

โจทยเก็งคณิตศาสตร PAT 1 +O-NET



วางแผนการเรียน

ฟสิกส ม.ปลาย
และฟสิกส ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาฟสิกส ม.ปลาย และฟสิกส ระดับแขงขัน

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1 48 ชั่วโมง 4,800 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2 55 ชั่วโมง 5,400 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร 47 ชั่วโมง 4,500 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดคลื่น 31 ชั่วโมง 3,000 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา 44 ชั่วโมง 4,400 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร 28 ชั่วโมง 2,800 บาท

ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 31 ชั่วโมง 3,100 บาท 

ตะลุยโจทยฟสิกส ADMISSION (เนนโจทยใหมลาสุด) 11 ชั่วโมง 1,200 บาท

โจทยเก็งฟสิกส ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดคล�น

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร

ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยฟสิกส ADMISSION (เนนโจทย ใหมลาสุด)

โจทยเก็งฟสิกส ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

วางแผนการเรียน

วิชาชีววิทยา ม.ปลาย
และชีววิทยา ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาชีววิทยา ม.ปลาย และชีววิทยา ระดับแขงขัน

1. ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 (เนนละเอียด) 44 ชั่วโมง 4,500 บาท

2. ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 (เนนละเอียด) 35 ชั่วโมง 3,500 บาท

3. ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (เนนละเอียด) 26 ชั่วโมง 2,900 บาท

4. ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 (เนนละเอียด) 41 ชั่วโมง 4,200 บาท

5. ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 (เนนละเอียด) 53 ชั่วโมง 5,300 บาท

6. โจทยเก็งชีววิทยา ม.ปลาย

 สำหรับสอบ 7 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 1,300 บาท

7. ตะลุยโจทยชีววิทยา PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 38 ชั่วโมง 3,800 บาท

8. ตะลุยโจทยชีววิทยา 1,000 ขอ ADMISSION 39 ชั่วโมง 59 ชั่วโมง 

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 (เนนละเอียด)

โจทยเก็งชีววิทยา ม.ปลาย

สำหรับสอบ 7 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

ตะลุยโจทยชีววิทยา PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยชีววิทยา 1,000 ขอ ADMISSION

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 = ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต+เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต+เซลลของสิ่งมีชีวิต+ระบบยอยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล+การสืบพันธ และการเจริญเติบโตของสัตว
ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 = การรักษาดุลยภาพในรางกาย+การเคลื่อนที่ ของสิ่งมีชีวิต+ระบบประสาท+ระบบตอมไรทอ+พฤติกรรมของสัตว
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 = โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก+การสังเคราะหดวยแสง+การสืบพันธและการเจริญเติบโตของพืชดอก+การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 = การถายทอดทางพันธุกรรม+ยีน และ โครโมโซม+พันธุศาสตร และเทคโนโลยี ทาง DNA +วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 = ความหลากหลายทางชีวภาพ+ประชากร+มนุษยกับความยั่งยืน+ระบบนิเวศน 



วางแผนการเรียน

ฟสิกส ม.ปลาย
และฟสิกส ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาฟสิกส ม.ปลาย และฟสิกส ระดับแขงขัน

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1 48 ชั่วโมง 4,800 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2 55 ชั่วโมง 5,400 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร 47 ชั่วโมง 4,500 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดคลื่น 31 ชั่วโมง 3,000 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา 44 ชั่วโมง 4,400 บาท

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร 28 ชั่วโมง 2,800 บาท

ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 31 ชั่วโมง 3,100 บาท 

ตะลุยโจทยฟสิกส ADMISSION (เนนโจทยใหมลาสุด) 11 ชั่วโมง 1,200 บาท

โจทยเก็งฟสิกส ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดคล�น

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา

ฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร

ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยฟสิกส ADMISSION (เนนโจทย ใหมลาสุด)

โจทยเก็งฟสิกส ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

วางแผนการเรียน

วิชาชีววิทยา ม.ปลาย
และชีววิทยา ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาชีววิทยา ม.ปลาย และชีววิทยา ระดับแขงขัน

1. ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 (เนนละเอียด) 44 ชั่วโมง 4,500 บาท

2. ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 (เนนละเอียด) 35 ชั่วโมง 3,500 บาท

3. ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (เนนละเอียด) 26 ชั่วโมง 2,900 บาท

4. ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 (เนนละเอียด) 41 ชั่วโมง 4,200 บาท

5. ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 (เนนละเอียด) 53 ชั่วโมง 5,300 บาท

6. โจทยเก็งชีววิทยา ม.ปลาย

 สำหรับสอบ 7 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 1,300 บาท

7. ตะลุยโจทยชีววิทยา PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 38 ชั่วโมง 3,800 บาท

8. ตะลุยโจทยชีววิทยา 1,000 ขอ ADMISSION 39 ชั่วโมง 59 ชั่วโมง 

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 (เนนละเอียด)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 (เนนละเอียด)

โจทยเก็งชีววิทยา ม.ปลาย

สำหรับสอบ 7 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

ตะลุยโจทยชีววิทยา PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยชีววิทยา 1,000 ขอ ADMISSION

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 = ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต+เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต+เซลลของสิ่งมีชีวิต+ระบบยอยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล+การสืบพันธ และการเจริญเติบโตของสัตว
ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 = การรักษาดุลยภาพในรางกาย+การเคลื่อนที่ ของสิ่งมีชีวิต+ระบบประสาท+ระบบตอมไรทอ+พฤติกรรมของสัตว
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 = โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก+การสังเคราะหดวยแสง+การสืบพันธและการเจริญเติบโตของพืชดอก+การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 = การถายทอดทางพันธุกรรม+ยีน และ โครโมโซม+พันธุศาสตร และเทคโนโลยี ทาง DNA +วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 = ความหลากหลายทางชีวภาพ+ประชากร+มนุษยกับความยั่งยืน+ระบบนิเวศน 



วางแผนการเรียน

วิชาเคมี ม.ปลาย
และเคมี ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

1. เคมี ม.4 เทอม 1 28 ชั่วโมง 3,000 บาท
2. เคมี ม.4 เทอม 2 24 ชั่วโมง 2,500 บาท
3. เคมี ม.5 เทอม 1-2 29 ชั่วโมง 3,000 บาท
4. เคมี ม.6 เทอม 1-2 49 ชั่วโมง 5,000 บาท
5. ตะลุยโจทยเคมีโอลิมปก ม.ปลาย 15 ชั่วโมง 1,900 บาท
6. โจทยเก็งเคมี ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 14 ชั่วโมง 1,500 บาท
7. ตะลุยโจทยเคมีชิงทุน King ม.ปลาย 26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง

เคมี ม.4 เทอม 1

เคมี ม.4 เทอม 2

เคมี ม.5 เทอม 1-2

เคมี ม.6 เทอม 1-2

ตะลุยโจทยเคมีโอลิมปก ม.ปลาย

โจทยเก็งเคมี ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

ตะลุยโจทยเคมีชิงทุน King ม.ปลาย

เคมี ม.4 เทอม 1 = อะตอม และ ตารางธาตุ+พันธะเคมี+สมบัติของธาตุและ+สารประกอบ
เคมี ม.5 เทอม 1-2 = อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี+สมดุลเคมี+กรด-เบส
เคมี ม.6 เทอม 1-2 = ไฟฟาเคมี+ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม+เคมีอินทรีย+ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ+สารชีวโมเลกุล

วางแผนการเรียน

วิชา GAT
 (การเช�อมโยง) ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาGAT (การเช�อมโยง) ม.ปลาย

1. GAT เชื่อมโยง โดย พี่หมอเล็ก  13 ชั่วโมง 1,500 บาท

2. GAT เชื่อมโยง โดย พี่หมอนิ (เนนโจทยใหมลาสุด)  10 ชั่วโมง 1,000 บาท

GAT เช�อมโยง โดย พี่หมอเล็ก

GAT เช�อมโยง โดย พี่หมอนิ

(เนนโจทย ใหมลาสุด)



วางแผนการเรียน

วิชาเคมี ม.ปลาย
และเคมี ระดับแขงขัน

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

1. เคมี ม.4 เทอม 1 28 ชั่วโมง 3,000 บาท
2. เคมี ม.4 เทอม 2 24 ชั่วโมง 2,500 บาท
3. เคมี ม.5 เทอม 1-2 29 ชั่วโมง 3,000 บาท
4. เคมี ม.6 เทอม 1-2 49 ชั่วโมง 5,000 บาท
5. ตะลุยโจทยเคมีโอลิมปก ม.ปลาย 15 ชั่วโมง 1,900 บาท
6. โจทยเก็งเคมี ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 14 ชั่วโมง 1,500 บาท
7. ตะลุยโจทยเคมีชิงทุน King ม.ปลาย 26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง

เคมี ม.4 เทอม 1

เคมี ม.4 เทอม 2

เคมี ม.5 เทอม 1-2

เคมี ม.6 เทอม 1-2

ตะลุยโจทยเคมีโอลิมปก ม.ปลาย

โจทยเก็งเคมี ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา

ตะลุยโจทยเคมีชิงทุน King ม.ปลาย

เคมี ม.4 เทอม 1 = อะตอม และ ตารางธาตุ+พันธะเคมี+สมบัติของธาตุและ+สารประกอบ
เคมี ม.5 เทอม 1-2 = อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี+สมดุลเคมี+กรด-เบส
เคมี ม.6 เทอม 1-2 = ไฟฟาเคมี+ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม+เคมีอินทรีย+ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ+สารชีวโมเลกุล

วางแผนการเรียน

วิชา GAT
 (การเช�อมโยง) ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาGAT (การเช�อมโยง) ม.ปลาย

1. GAT เชื่อมโยง โดย พี่หมอเล็ก  13 ชั่วโมง 1,500 บาท

2. GAT เชื่อมโยง โดย พี่หมอนิ (เนนโจทยใหมลาสุด)  10 ชั่วโมง 1,000 บาท

GAT เช�อมโยง โดย พี่หมอเล็ก

GAT เช�อมโยง โดย พี่หมอนิ

(เนนโจทย ใหมลาสุด)



วางแผนการเรียน

วิชาตะลุยโจทย
พื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย

1. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม  PAT 3 โดย พี่หมอเล็ก 32 ชั่วโมง 3,200 บาท

2. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ADMISSION (เนนโจทยใหมลาสุด) 24 ชั่วโมง 2,500 บาท

ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม

PAT 3 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ADMISSION

(เนนโจทย ใหมลาสุด)

วางแผนการเรียน

วิชาตะลุยโจทย

ONET ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาตะลุยโจทย ONET ม.ปลาย

1. ตะลุยโจทย ONET วิทยาศาสตร ม.ปลาย 17 ชั่วโมง 1,700 บาท

2. ตะลุยโจทย ONET ภาษาไทย ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 1,300 บาท

3. ตะลุยโจทย ONET สังคมศึกษา ม.ปลาย 14 ชั่วโมง 1,500 บาท

4. ตะลุยโจทย ONET ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

ตะลุยโจทย ONET วิทยาศาสตร ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET ภาษาไทย ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET สังคมศึกษา ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย



วางแผนการเรียน

วิชาตะลุยโจทย
พื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย

1. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม  PAT 3 โดย พี่หมอเล็ก 32 ชั่วโมง 3,200 บาท

2. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ADMISSION (เนนโจทยใหมลาสุด) 24 ชั่วโมง 2,500 บาท

ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม

PAT 3 โดย พี่หมอเล็ก

ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ADMISSION

(เนนโจทย ใหมลาสุด)

วางแผนการเรียน

วิชาตะลุยโจทย

ONET ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาตะลุยโจทย ONET ม.ปลาย

1. ตะลุยโจทย ONET วิทยาศาสตร ม.ปลาย 17 ชั่วโมง 1,700 บาท

2. ตะลุยโจทย ONET ภาษาไทย ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 1,300 บาท

3. ตะลุยโจทย ONET สังคมศึกษา ม.ปลาย 14 ชั่วโมง 1,500 บาท

4. ตะลุยโจทย ONET ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 23 ชั่วโมง 2,500 บาท

ตะลุยโจทย ONET วิทยาศาสตร ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET ภาษาไทย ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET สังคมศึกษา ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ONET ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย



วางแผนการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ

ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ตะลุยโจทย GRAMMA ม.ปลาย  17 ชั่วโมง 1,900 บาท

ตะลุยโจทย READING  ม.ปลาย 20 ชั่วโมง 2,000 บาท

ตะลุยโจทย VOCABULARY  ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 3,000 บาท

ตะลุยโจทย ERROR ม.ปลาย 32 ชั่วโมง 3,500 บาท

ตะลุยโจทย GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ โควตา ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 2,900 บาท

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ทุน KING ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 1,500 บาท

ตะลุยโจทย GRAMMA ม.ปลาย

ตะลุยโจทย READING  ม.ปลาย

ตะลุยโจทย VOCABULARY  ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ERROR ม.ปลาย

ตะลุยโจทย GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ โควตา ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ทุน KING ม.ปลาย



วางแผนการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ

ม.ปลาย

 คอรสและรายละเอียด ชั่วโมงเรียน คาเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ตะลุยโจทย GRAMMA ม.ปลาย  17 ชั่วโมง 1,900 บาท

ตะลุยโจทย READING  ม.ปลาย 20 ชั่วโมง 2,000 บาท

ตะลุยโจทย VOCABULARY  ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 3,000 บาท

ตะลุยโจทย ERROR ม.ปลาย 32 ชั่วโมง 3,500 บาท

ตะลุยโจทย GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 33 ชั่วโมง 3,500 บาท

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ โควตา ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 2,900 บาท

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ทุน KING ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 1,500 บาท

ตะลุยโจทย GRAMMA ม.ปลาย

ตะลุยโจทย READING  ม.ปลาย

ตะลุยโจทย VOCABULARY  ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ERROR ม.ปลาย

ตะลุยโจทย GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ โควตา ม.ปลาย

ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ทุน KING ม.ปลาย
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รายละเอียดคอรสระดับ ป.6
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รายละเอียดคอรส ม.ตน



รายละเอียดคอรส ม.ปลาย
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³Ñ°³ÔªÒ Í‹Í¹¹ŒÍÁ
¹ŒÍ§»ˆÍ¡á»ˆ¡
³Ñ°³ÔªÒ Í‹Í¹¹ŒÍÁ
¹ŒÍ§»ˆÍ¡á»ˆ¡
³Ñ°³ÔªÒ Í‹Í¹¹ŒÍÁ



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ
¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ
¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ

¹ŒÍ§àËÁ‹Â
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�
¹ŒÍ§àËÁ‹ÂÅÕè
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�
¹ŒÍ§àËÁ‹ÂÅÕè
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÈ¹�
¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÈ¹�
¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÉ¹�

¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�
¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�
¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ
¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ
¹ŒÍ§¨ØŒÂ
¤³Ô¹ ´ÒÉ¶¹ÔÁ

¹ŒÍ§àËÁ‹Â
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�
¹ŒÍ§àËÁ‹ÂÅÕè
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�
¹ŒÍ§àËÁ‹ÂÅÕè
ÇÃÔÉ°Ò ÅÔ¢ÔµËÇÑ§¾Ò³ÔªÂ�

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÈ¹�
¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÈ¹�
¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ�
¨ÔÃÀÑ·Ã ¨ÔÃà¨ÃÔÞàÇÉ¹�

¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�
¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�
¹ŒÍ§á¹¹
¸ÑÞÇÃÑµ¹� àÁ×Í§·ÃÑ¾Â�



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹
¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹
¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹

¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ
¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ
¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ

ÊÍ¹à¢éÒã¨´Õ ÊÍ¹äÁèàÃçÇà¡Ô¹ä»
ÊÍ¹ÃÙéàÃ×èÍ§´Õ ÁÕâ¨·Âì·ÕèÂÒ¡æãËé·Ó
«Öè§¶éÒàÍÒÁÒãËé·ÓºèÍÂæ ¡ç¨Ð·ÓãËéàÃÒ
ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìã¹¡ÒÃ·Ó¢éÍÊÍºÁÒ¡¢Öé¹

¾ÕèºØëÁÊÍ¹ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÊÍ¹ÁÒ¡ ÊÍ¹ÃÙéàÃ×èÍ§
áÅéÇ¡çà¢éÒã¨§èÒÂÁÕà·¤¹Ô¤à©¾ÒÐµÑÇàÍÒÁÒÊÍ¹
áÅéÇÊÒÁÒÃ¶¨Óä´é§èÒÂ áÅÐÃÙéÊÖ¡¡ÇèÒâ¨·Âì
áµèÅÐ¢éÍÁÑ¹ÂÒ¡ÁÒ¡ áµè¾ÕèºØëÁ¡ç·ÓãËéà»ç¹
àÃ×èÍ§§èÒÂæ ·ÓãËéàÃÒÃÙéÊÖ¡ÇèÒäÁèàº×èÍ
äÁèà¤ÃÕÂ´áÅéÇ¡çàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª
¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª
¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª

¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ
¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ
¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ

¾ÕèºØëÁÊÍ¹áÅéÇÊ¹Ø¡ ÁÕÇÔ¸ÕÅÑ´·ÓãËé
ÊÒÁÒÃ¶·Óâ¨·Âìä´éàÃçÇáÅÐ§èÒÂ¢Öé¹
¾ÕèºØëÁÊÒÁÒÃ¶·Óâ¨·Âì·ÕèÂÒ¡ãËé§èÒÂ¢Öé¹
ä´éàÃÕÂ¹¡Ñº¾ÕèºØëÁáÅéÇ»ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡¤èÐ

¾ÕèºØëÁÊÍ¹à¢éÒã¨ ÊÍ¹Ê¹Ø¡ ÁÕà·¤¹Ô¤µèÒ§æ
·ÓãËéãªéàÇÅÒ¹éÍÂã¹¡ÒÃ·Ó¢éÍÊÍº ÁÕà·¤¹Ô¤
ã¹¡ÒÃ·Óâ¨·Âì ÁÕâ¨·ÂìÁÒãËé½Ö¡ËÅÒÂÃÙ»áºº
·ÓãËéäÁèàº×èÍ »ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡¤èÐ



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹
¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹
¹ŒÍ§á¡ŒÁ
³Ñ°³ÔªÒ â·¹ÊÙ§à¹Ô¹

¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ
¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ
¹ŒÍ§àÁÂ�
¡¹¡·Ô¾Â� ¡Ôè§á¡‹¹á¡ŒÇ

ÊÍ¹à¢éÒã¨´Õ ÊÍ¹äÁèàÃçÇà¡Ô¹ä»
ÊÍ¹ÃÙéàÃ×èÍ§´Õ ÁÕâ¨·Âì·ÕèÂÒ¡æãËé·Ó
«Öè§¶éÒàÍÒÁÒãËé·ÓºèÍÂæ ¡ç¨Ð·ÓãËéàÃÒ
ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìã¹¡ÒÃ·Ó¢éÍÊÍºÁÒ¡¢Öé¹

¾ÕèºØëÁÊÍ¹ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÊÍ¹ÁÒ¡ ÊÍ¹ÃÙéàÃ×èÍ§
áÅéÇ¡çà¢éÒã¨§èÒÂÁÕà·¤¹Ô¤à©¾ÒÐµÑÇàÍÒÁÒÊÍ¹
áÅéÇÊÒÁÒÃ¶¨Óä´é§èÒÂ áÅÐÃÙéÊÖ¡¡ÇèÒâ¨·Âì
áµèÅÐ¢éÍÁÑ¹ÂÒ¡ÁÒ¡ áµè¾ÕèºØëÁ¡ç·ÓãËéà»ç¹
àÃ×èÍ§§èÒÂæ ·ÓãËéàÃÒÃÙéÊÖ¡ÇèÒäÁèàº×èÍ
äÁèà¤ÃÕÂ´áÅéÇ¡çàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª
¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª
¹ŒÍ§´ÔÇ
»ÀÒÇÕ ÍÔ¹·Ã�¾Ò¹Ôª

¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ
¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ
¹ŒÍ§¨Ôê»
¾ªÃ¾Ã ºÙÃ¾Ò¡ÙÅ

¾ÕèºØëÁÊÍ¹áÅéÇÊ¹Ø¡ ÁÕÇÔ¸ÕÅÑ´·ÓãËé
ÊÒÁÒÃ¶·Óâ¨·Âìä´éàÃçÇáÅÐ§èÒÂ¢Öé¹
¾ÕèºØëÁÊÒÁÒÃ¶·Óâ¨·Âì·ÕèÂÒ¡ãËé§èÒÂ¢Öé¹
ä´éàÃÕÂ¹¡Ñº¾ÕèºØëÁáÅéÇ»ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡¤èÐ

¾ÕèºØëÁÊÍ¹à¢éÒã¨ ÊÍ¹Ê¹Ø¡ ÁÕà·¤¹Ô¤µèÒ§æ
·ÓãËéãªéàÇÅÒ¹éÍÂã¹¡ÒÃ·Ó¢éÍÊÍº ÁÕà·¤¹Ô¤
ã¹¡ÒÃ·Óâ¨·Âì ÁÕâ¨·ÂìÁÒãËé½Ö¡ËÅÒÂÃÙ»áºº
·ÓãËéäÁèàº×èÍ »ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡¤èÐ



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

àÃÕÂ¹§èÒÂ æ ´Õ¤ÃÑº ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊºÒÂ´Õ
àÃ×èÍ§¡ÒÃÊÍ¹¡çÁÕÊÙµÃÅÑ´à¾ÕÂº àÍÒä»ãªé
µÍ¹àÃÕÂ¹ µÍ¹ÊÍºä´éàÅÂ á¶ÁàÇÅÒ
·Ó¡ÒÃºéÒ¹¡çäÇ¢Öé¹´éÇÂ ÎèÒ æ æ æ 

¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ
¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ
¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ

¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�

 ¼ÁÁÒàÃÕÂ¹¤³ÔµÈÒÊµÃì·Õè¹Õè
ÃÙéÊÖ¡ªÍºÁÒ¡¤ÃÑº ¾ÕèºØëÁÊÍ¹ÅÐàÍÕÂ´´Õ
·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÊÍ¹äÁèàÃçÇà¡Ô¹ä»
µÒÁä´é·Ñ¹ àÃÕÂ¹¡Ñº¾ÕèºØëÁÂÑ§ä´éÊÍ¹
ÇÔ¸ÕµÃ§áÅÐÇÔ¸ÕÅÑ´ ÁÕâ¨·ÂìËÅÒÂá¹Ç
¹Óä»ãªéÊÍºä´éàÅÂ

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

 ÃÙéÊÖ¡»ÃÐ·Ñºã¨ÍÒ¨ÒÃÂìÊÍ¹´ÕÁÒ¡
ÊÍ¹¡ÃÐ·Ñ´ÃÑ´áÅÐà¢éÒã¨ ä´é§èÒÂ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
¤×Í ä´éÃÙé¨Ñ¡à¾×èÍ¹ãËÁèæµèÒ§âÃ§àÃÕÂ¹´éÇÂ
áÅÐà¾×èÍ¹¡çà»ç¹¡Ñ¹àÍ§ÁÒ¡æ¤Ð

¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�

¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2
¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2
¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2

  ÃÙéÊÖ¡´Õ¤èÐ ¾Õèæà»ç¹¡Ñ¹àÍ§ÁÒ¡ÁÒ¡
Ê¶Ò¹·ÕèàÃÕÂ¹¹èÒàÃÕÂ¹ÁÕ·ÕèãËé¶èÒÂÃÙ»
àÅè¹´éÇÂ àÇÅÒàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡´ÕäÁè¹èÒàº×èÍ
äÁèà¤ÃÕÂ´¤èÐ



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

àÃÕÂ¹§èÒÂ æ ´Õ¤ÃÑº ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊºÒÂ´Õ
àÃ×èÍ§¡ÒÃÊÍ¹¡çÁÕÊÙµÃÅÑ´à¾ÕÂº àÍÒä»ãªé
µÍ¹àÃÕÂ¹ µÍ¹ÊÍºä´éàÅÂ á¶ÁàÇÅÒ
·Ó¡ÒÃºéÒ¹¡çäÇ¢Öé¹´éÇÂ ÎèÒ æ æ æ 

¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ
¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ
¹ŒÍ§¤§¡ÔµµÔ
ÃÃ.à¢ÁÒÀÔÃµÒÃÒÁ

¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÃªÑÂ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�

 ¼ÁÁÒàÃÕÂ¹¤³ÔµÈÒÊµÃì·Õè¹Õè
ÃÙéÊÖ¡ªÍºÁÒ¡¤ÃÑº ¾ÕèºØëÁÊÍ¹ÅÐàÍÕÂ´´Õ
·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÊÍ¹äÁèàÃçÇà¡Ô¹ä»
µÒÁä´é·Ñ¹ àÃÕÂ¹¡Ñº¾ÕèºØëÁÂÑ§ä´éÊÍ¹
ÇÔ¸ÕµÃ§áÅÐÇÔ¸ÕÅÑ´ ÁÕâ¨·ÂìËÅÒÂá¹Ç
¹Óä»ãªéÊÍºä´éàÅÂ

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

 ÃÙéÊÖ¡»ÃÐ·Ñºã¨ÍÒ¨ÒÃÂìÊÍ¹´ÕÁÒ¡
ÊÍ¹¡ÃÐ·Ñ´ÃÑ´áÅÐà¢éÒã¨ ä´é§èÒÂ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
¤×Í ä´éÃÙé¨Ñ¡à¾×èÍ¹ãËÁèæµèÒ§âÃ§àÃÕÂ¹´éÇÂ
áÅÐà¾×èÍ¹¡çà»ç¹¡Ñ¹àÍ§ÁÒ¡æ¤Ð

¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ¾ÃËÁ
ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã� ¹¹·�

¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2
¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2
¹ŒÍ§ÍÑ§¤³Ò
ÃÃ.ÊÒÁàÊ¹ 2

  ÃÙéÊÖ¡´Õ¤èÐ ¾Õèæà»ç¹¡Ñ¹àÍ§ÁÒ¡ÁÒ¡
Ê¶Ò¹·ÕèàÃÕÂ¹¹èÒàÃÕÂ¹ÁÕ·ÕèãËé¶èÒÂÃÙ»
àÅè¹´éÇÂ àÇÅÒàÃÕÂ¹Ê¹Ø¡´ÕäÁè¹èÒàº×èÍ
äÁèà¤ÃÕÂ´¤èÐ



ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

love

ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

HALL OF FAME

á¾·ÂÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

á¾·ÂÈÒÊµÃì
ÁÈÇ.

ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�
ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�
ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

love

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
Á.à¡ÉµÃÏ

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ



ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

love

ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

HALL OF FAME

á¾·ÂÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

á¾·ÂÈÒÊµÃì
ÁÈÇ.

ÞÒ´Ò  ÈÃÕ¸ÓÃ§¤�ÊÇÑÊ´Ôì

ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�
ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�
ÇÃÕÃÑµ¹� àÈÇµÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸�

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

love

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
Á.à¡ÉµÃÏ

ÈÔÃÔ¾Ã ÍØàÅÒ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ

·Ã§à´ª ä¡ÇÑÅ
â¡ÈÅ



Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

love

Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

ÇÔÈÇÏ (¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì)
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

love

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ (¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì)

ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³



Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

love

Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

ÇÔÈÇÏ (¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì)
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

Í¸ÔÀÙ ¼‹Í§ÅÑ¡É³�

¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
¡ÁÅÇÃÃ³ ºÑÇ»ÃÐ¾Ñ¹¸�

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

love

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ (¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì)

ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

¸ÕÃÇÔ·Â� ¾ºÊØ¢¹ÔÃÑÞ

¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³¸ÒÃÒ¾Ã ¾Ô¹¸ØâÊÀ³



ÊØÃÇØ²Ô à»ÒÍÔ¹·Ã�

love
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