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กรอกใบสมัครอยางละเอียดที่
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รอสำนักงานใหญติดตอ
เพื่อนัดสัมภาษณที่สาขาลาดพราว2

ประกาศผลสัมภาษณ
และนัดเซ็นสัญญา
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(สามารถแบงชำระได 3 งวด)
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 เราไดรับรางวัลแฟรนไชส และมาตรฐานแฟรนไชส จากกระทรวงพานิชยโดยคัดสรรจากแฟรนไชสหลายรอยที่ทั่วประเทศ
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ระบบการรียนการสอน ของโรงเรียนกวดวิชา

มี 3 แบบ

HIGH-SPEED MATHS.CENTER

เรียนรูไดจากที่บาน

Online 

เรียนจากคอมพิวเตอรสวนตัวที่สาขา1

3

2Live
สอนสดที่สาขา

ระบบ Online คาดวาจะเปดในป 2560
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ระบบ Online คาดวาจะเปดในป 2560

	 1.	 เราเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ	

เปิดดำาเนินการมากกว่า	20	ปี

	 2.	 เปิดสอนครบทุกวชิา	ตัง้แต	่คณติศาสตร์	วิทยาศาสตร์	

ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	สังคมศึกษา	

GAT	และพื้นฐานวิศวกรรม

	 3.	 นักเรียนที่ได้ที่	1	ของประเทศเรียนที่นี่ถึง	3	ปีซ้อน

	 4.	 นักเรียนระดับ	TOP	10	ของโรงเรียนเตรียมอุดม	และ

มหดิลวทิยเ์ลอืกเรียนทีน่ี่ทกุปี	รวมท้ังนกัเรียนระดับโอลมิปิก	

และที่	1	ของการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

	 5.	 อาจารยผ์ู้สอนระดบัเกยีรตินิยม	จากมหาวทิยาลยัชั้น

นำาของประเทศ	สอนสนุก	น่าติดตาม	รู้จริง	และเป็นอาจารย์

ประจำาที่นี่ที่เดียว	 ดังนั้นจึงสามารถตอบคำาถามที่นักเรียน

สงสัยได้รวดเร็วและถูกต้อง

	 6.	 หลักสูตรครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ	 และ 

ละเอียดยิบ	 มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

จนถึงระดับโอลิมปิก

	 7.	 ลูกศิษย์ท่ีจบออกไปนับแสนคนเรียนแล้วได้ผล	 และ

สอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับชั้นนำาของประเทศ

	 8.	 โรงเรียนกวดวิชาอันดับ	1	ด้านเทคนิคลัดมากที่สุดใน

ประเทศ

	 9.	 ระบบSERVER	และ	Software	ใชลิ้ขสทิธิถ์กูตอ้งตาม

กฎหมาย	ไร้ความเสี่ยง	และเป็นระบบ	SERVER	ที่อัจฉริยะ	

พัฒนาโดยทีมงานของเราเองดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหา

ด้วยความรวดเร็วและตรงจุด

	 10.	 มีสาขาใน	 กรุงเทพอยู่ในแหล่งกวดวิชาชื่อดังทั้ง	

สยามสแควร์	พญาไท	ลาดพร้าว	วิสุทธานี	เป็นต้น

	 11.	 ได้รับรางวัลแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์ถึง	2	ปี

	 12.	 หนงัสอืมีเนือ้หาทีค่รอบคลมุเขม้ขน้	นา่อา่น	โจทย์มาก

ที่สุด	และเทคนิคลัดมากที่สุด

	 13.	 ROAD	SHOW	การสอนติวเพือ่ประชาสมัพนัธใ์นเขต

พื้นที่ของท่านฟรีที่เดียวในประเทศไทย

	 14.	 ทีเ่ดียวในประเทศทีมี่ระบบระบประกันรายได้	ลดความ

เสี่ยงถึงที่สุด

	 15.	 มีทีมงานดูแลอย่างทั่วถึง	รวดเร็ว	ไม่ทอดทิ้ง	ซื่อสัตย์

ต่อธุรกิจ	และติดต่อง่าย

	 16.	 VDO	ระดับ	HD	คมชัด	และตัดต่อด้วย	CG.	ทำาให้น่า

เรียน	มืออาชีพ	สนุก	และน่าติดตาม	ไม่น่าเบื่อ

	 17.	 รู้จริงทุกเรื่อง	 ตอบคำาถามได้ทุกเรื่อง	 มีช่องทางการ

ติดต่อกับนักเรียนมากมาย

	 18.	 ผู้บริหารติดต่อง่าย	รวดเร็ว	 เป็นกันเอง	ตั้งแต่ต้นจน

จบ

	 19.	 มีแผนการตลาดกวดวิชาแบบมืออาชีพ	 ช่วยกระตุ้น

ยอดขายแบบตรงจุด

	 20.	 เราไม่มุ่งแต่ขายแฟรนไชส์	 แต่เราเน้นความเป็น

ติวเตอร์	เน้นคุณภาพวิชาการมากกว่า

	 21.	 พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	 ต้ังแต่ระดับ	 ประถม	

ม.ต้น	และ	ม.ปลาย	ครบทุกระดับ

จุดเด่นแฟรนไชส์กวดวิชา

HIGH-SPEED MATHS.CENTER



แฟรนไชสกวดวิชาอันดับ 1

ของประเทศ 10 ปซอน

 เราไดรับการโหวตใหเปนเฟรนไชสกวดวิชาอันดับ 1 ของ
ประเทศ 10 ปซอน (อางอิงจาก website TOP10 TENTHAILAND
และสื่อตางๆ มากมาย) ดานคุณภาพ

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



แฟรนไชสกวดวิชาอันดับ 1

ของประเทศ 10 ปซอน
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แฟรนไชสกวดวิชา ที่นาลงทุนที่สุด

 เราไดรับคัดเลือกใหเปน แฟรนไชสที่นาลงทุนที่สุดแหงป
FRANCHISE OF THE YEAR (จากการสัมภาษณลงนิตยสาร
ชุมทางอาชีพ นิตยสารแฟรนไชสอันดับ 1 ของประเทศ)

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ช�อเสียงที่เหนือกวา
 เราจัดเปนสถาบันกวดวิชาขนาดใหญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เทียบเทากับกวดวิชา
ระดับใหญเชนเดียวกับ เคมีอาจารยอุ APPLIED PHYSICS เดอะเบรน ENCONCEPT
ออนดีมานด เปนตน (อางอิงจากบทสัมภาษณ www.manager.co.th ในการสัมภาษณพิเศษ
อาจารยบุม ในหัวขอเกี่ยวกับกวดวิชาพากันรวย) ฉะนั้นทานสามารถแขงขันกับวงการกวดวิชา
ดังกลาวไดสบาย

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
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หลักสูตร
ที่มากกวา

ที่ครอบคลุมกวา

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

 หลักสูตรที่เปดครบทุกวิชา ตั้งแตระดับ ป.6-ม.6 ที่มี
มากกวา 2,000 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาทุกการสอบแขงขัน
ทุกระดับ เนื้อหาตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก ที่สำคัญ
สอนละเอียดยิบทุกหลักสูตร



หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุด

โจทยมากที่สุด เทคนิคลัดมากที่สุด

 เอกสารการสอนของเราพิมพระบบ OFF-SET ดวยกระดาษปอนด อยางดี เปนรูปเลม สวยงาม นาเรียน เขาเลม
อยางดีดวยระบบสันกาว และมีโจทยมากมายเรียกวา เปนเอกสารการสอนที่เหมาะกับวัยรุน เปนอยางมาก เพราะหนาปก
สวยหรู สดใส ไมใชถายเอกสารไมชัดเจน ไมเปนมืออาชีพมาเรียน ไมเปนมาตรฐาน และที่สำคัญเนื้อหาครอบคลุมที่สุด
และละเอียดที่สุด ในวงการกวดวิชา โจทยมีใหทำและสอนมากที่สุด มากกวา 1,000 ขอ ตอหลักสูตร

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
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ทีมอาจารยระดับเกียรตินิยมที่ดีที่สุด

 ทีมอาจารยระดับเกียรตินิยม จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสอนสนุก
นาติดตามที่สำคัญ สอนโจทยทุกขอ
อยางละเอียด ไมขามโจทย ครบทุกขอ

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ROAD SHOW ฟรี ที่เดียวในประเทศ

 เราจะไปสอน ROAD SHOW
เพื่อประชาสัมพันธใหสาขาฟรี ในทุก
โรงเรียนที่ทานจัดหาไวโดยอาจารย
ระดับมืออาชีพ สอนสนุก เนื้อหาระดับเทพ
และเทคนิคลัดมากที่สุดในประเทศ

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ที่เดียวที่มีระบบรับประกันรายได
ลดความเสี่ยงอยางสูงสุด

 เรามั่นใจในคุณภาพการสอนของเรา วาเปน
การสอนที่ไดผลที่สุด และมั่นใจวานักเรียนตองลง
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเราสอนแลวคะแนนดีขึ้น
เห็นผลเร็วที่สุด ฉะนั้นเราเปนที่เดียวที่มีระบบ
รับประกันรายได คือ ทานตองไดทุนคืนโดย ไมตอง
เสี่ยงแนนอน ซึ่งแสดงถึงความจริงใจในการดำเนิน
ธุรกิจดวยจรรยาบรรณทางธุรกิจชั้นสูง เราดำเนิน
ธุรกิจดวยความซื่อสัตยรักษาคำพูด ซึ่งที่อื่นไมกลา
ใชระบบนี้เนื่องจากเราเปนสถาบันกวดวิชาที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ไดรับการอนุญาตจากกรทรวงศึกษาธิการ
ไมสรางภาพ ไมสรางกระแส ไมโกหกหลอกลวง
ไมโฆษณาเกินจริง ไมเอากำไรจากผูประกอบการ
เราไมไดเปนสถาบันที่มุงขายแตแฟรนไชส เพราะ
นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนของเรา เต็มเกือบทุก
คอรสเรียน แตเราตองการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหมากที่สุด

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ที่ 1 ประเทศ เรียนที่นี่ 3 ปซอน
นักเรียนระดับ TOP ของประเทศ เลือกเรียนที่นี่ทุกป
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• ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
• ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ที่ 3 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• สอบติดคณิตศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับประถมศึกษา 
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนตน
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ไดรับทุนเลาเรียนหลวงในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
• สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมในระดับ TOP 10 ในระดับการสอบเขา ม.4
• สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในระดับการสอบเขา ม.4
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6
• สอบติดเขามหาวิทยาลัยไดในคณะชั้นนำของประเทศมากมาย

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ที่ 1 ประเทศ เรียนที่นี่ 3 ปซอน
นักเรียนระดับ TOP ของประเทศ เลือกเรียนที่นี่ทุกป
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• ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
• ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนตน
• ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ที่ 3 สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• สอบติดคณิตศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับประถมศึกษา 
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนตน
• ไดรับรางวัลคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ไดรับทุนเลาเรียนหลวงในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
• สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมในระดับ TOP 10 ในระดับการสอบเขา ม.4
• สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในระดับการสอบเขา ม.4
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
• สอบไดคะแนน O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร ไดคะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6
• สอบติดเขามหาวิทยาลัยไดในคณะชั้นนำของประเทศมากมาย

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

ลูกศิษยนับแสน เรียนแลวไดผลจริง

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

ความคิดเห็นเด็กนักเรียน

นอมิ้ว
กัณฐิกา เมฆา
นองมิ้ว
กัณฐิกา เมฆา
นองมิ้ว
กัณฐิกา เมฆา

นองมุก
มุกธิดา นิลโสภา
นองมุก
มุกธิดา นิลโสภา
นองมุก
มุกธิดา นิลโสภา



นักเรียนเตรียมอุดม ระดับ TOP 10

เลือกเรียนที่นี่ทุกป

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



นักเรียนเตรียมอุดม ระดับ TOP 10

เลือกเรียนที่นี่ทุกป

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

นักเรียนมหิดลวิทย ระดับ TOP 10

เลือกเรียนที่นี่ทุกป

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



มีทีมดูแลอยางทั่วถึง

ไมทอดทิ้ง ซ�อสัตยตอธุรกิจ ติดตองาย

 นอกจากนี้ระบบธุรกิจยังเอื้อตอความสำเร็จของแฟรนไชสซี จะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจาก
แฟรนไชสซอว ตั้งแคคำแนะนำในการหาวัสดุอุปกรณในราคาถูก เชนโตะ-เกาอี้ คอมพิวเตอร การวาง
ระบบ LAN เปนตน อุนใจไดทุกสาขากับระบบ SOFTWARE แบบ FREEWARE ถูกลิขสิทธิ์ ทั้งระบบ
SERVER และเครื่องสาขาใชระบบ LINUX เปน SOFEWARE แบบ FREEWARE ไมตองกังวลเรื่อง
การละเมิดลิขสิทธิ์ พรอมแผนการตลาดรองรับอีกวา 17 แผน การอบรมการเปดสถาบันอยางยั่งยืน
มีการทำ ROAD SHOW และการทำการตลาดในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องรวมทั้งการสนับสนุน
จากทีมงานมืออาชีพ อาทิ ทีมกฎหมาย ทีมระบบ IT  ทีมตลาดจากสวนกลาง  ทีมวิชาการที่สามารถ
แกปญหาของทานไดตรงจุดและรวดเร็ว

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ระบบ Server ที่อัจฉริยะ

คือหัวใจของระบบแฟรนไชสของเรา

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



VDO ระดับ HD ตัดตอดวย CG

เนื้อหานาเรียน สนุก นาติดตาม

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



รูจริง ตอบคำถามไดทุกเร�อง

มีชองทางการติดตอกับนักเรียนมากมาย

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

เซ็นสัญญา และจายคาแฟรนไชส
(สามารถแบงชำระได 3 งวด)

www.highspeedmaths.com/franchise

แฟรนไชสกวดวิชา Highspeedmaths

@highspeedmaths   089-119-5013 (อ.บุม)

CONTACT



อันดับ 1 โรงเรียนกวดวิชา

ที่มีสูตรลัดมากที่สุดในเมืองไทย

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส



ผูบริหารติดตองาย รวดเร็ว เปนกันเอง

ตั้งแตตนจนจบ

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

 

 



มีแผนการตลาด กวดวิชาแบบมืออาชีพ

ดวยประสบการณ ในวงการกวดวิชากวา 20 ป

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

 สำหรับผูที่มีความสนใจแฟรนไชสโรงเรียนกวดวิชา ยุคนี้ถือ
เปนธุรกิจท่ีนาลงทุนเปนอยางย่ิง เพราะไมวาเศรษฐกิจจะเปนอยางไร
แตการศึกษาเปนสิ่งจำเปนตอบุตรหลาน ฉะนั้นการลงทุนดานการ
ศึกษาจึงเปนการลงทุนที่ยั่งยืน และคุมคาที่สุด
 ดวยระบบธุรกิจที่ไดรับการออกแบบเพื่อสรางความสำเร็จ
ย่ังยืนจนไดรับการโหวตเปนแฟรนไชสกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ
10 ปซอน และไดรับการคัดเลือกใหเปนแฟรนไชสที่นาลงทุนที่สุด
แหงป และรางวัลอีกมากมายจากกระทรวงพาณิชย เปนสิ่งยืนยัน
ถึงความสำเร็จตลอดระยะเวลา 20 ป ของแฟรนไชส HIGH-SPEED
MATHS.CENTER เมื่อตัดสินใจรวมธุรกิจแลวไมผิดหวังอยางแนนอน
นอกจากความมั่นคงแลวยังมีสวนชวยสนับสนุนอนาคตของชาติใหมี
ความรูความสามารถทัดเทียมอารยะประเทศ



เรามีความเปนติวเตอรมากกวา
เนนคุณภาพวิชาการมากกวามุงแตขายแฟรนไชส 

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

                                                     
 ในป 2549 ผมไดเปดโครงการแฟรนไชสขยายสาขาไปทั่วประเทศ เราเปดแฟรนไชสกวดวิชาเปนที่แรก
ของประเทศไทย เพื่อขยายโอกาสการศึกษาใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนกวดวิชาที่ดี และสามารถเรียน
เทคนิคท่ีเทียบเทากับนักเรียนระดับหัวกะทิ ในระดับประเทศ เปนระบบ เปนข้ันเปนตอน ท่ีสำคัญหลักสูตร
ของเราจะสอนต้ังแตระดับพ้ืนฐาน จนถึงระดับโอลิมปก โดยนักเรียนระดับ TOP-TEN ของประเทศเรียนท่ีน่ี
ทุกป ในการสอบเขามหาวิทยาลัย และในปจจุบันสถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER
ไดเปดการสอนครบทุกวิชา นำทีมการสอนโดยอาจารยบุมและอาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา
ขณะนี้สาขาที่เปดดำเนินการมีกวา 20 สาขาทั่วประเทศ โดยทางแฟรนไชส มีโครงการขยายสาขาโดยมี
นโยบาย 1 สาขา ตอ 1 อำเภอ เพื่อใหนองๆนักเรียน ไดเรียนกวดวิชาที่ไดมาตรฐานและเปนระดับเดียว
กับกวดวิชาที่นองๆที่กรุงเทพนิยมเรียนกัน เพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัย และสอนเพื่อเพิ่มเกรดในระดับ
ประถม 6 –มัธยมศึกษาตอนตน-ม.ปลาย-Onet-GAT-PAT-SMART 1 ครบทุกวิชา โดยทีมอาจารยที่ดี
ที่สุดในยุคนี้ ระดับเกียรตินิยม



	 1.ให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับก�รจัดตั้งโรงเรียน
ของท่�นอย่�งถูกกฎหม�ยให้ได้รับใบอนุญ�ต	
จ�ก	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดย	 อ.บุ๋มยินดีให้
คำ�ปรึกษ�	 ทุกอย่�ง	 และทุกขั้นตอน	 จนได้ใบ
อนุญ�ตจัดตั้งโรงเรียนของท่�น	
	 2.	โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	สร้�ง	Facebook	
สำ�หรับส�ข�ของท่�น	และ	Post	ข่�วส�รในช่วง
ปีแรกๆ
	 3.สมุดแสนสวยอย่�งดีจำ�นวน	 30-50	 เล่ม
สำ�หรับแจกนักเรียนท่ีม�สมัครเรียนมูลค่�กว่�	
5000	บ�ท	
	 4.ช่วยออกแบบ	ก�รว�ง	LAY-OUT	ต่�งๆ	
ภ�ยในโรงเรียนอย่�งถูกต�มกฎหม�ย	 และ
หลักก�รขออนุญ�ตจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ทุกประก�ร
	 5.ป้�ยผ้�ใบ	 INK	JET	แบบ	OUT	DOOR	
หน้�ตึกของท่�น	 ขน�ด	 4	 เมตร	 คูณ	 1	 เมตร
มูลค่�กว่�	1000	บ�ท	สำ�หรับโรงเรียนของท่�น	
	 6.ป้�ยโปสเตอร์กระด�ษ	KODAK	ขน�ด	20	
คณู	30	นิว้	แสนสวย	จำ�นวน	10-15	แผน่สำ�หรับ
ติดภ�ยใน	รร.ของท่�น	มูลค่�	10,000	บ�ท	
	 7.บัตรนักเรียน	HIGH-SPEED	พิมพ์ระบบ	
OFF-SET	สวยง�ม	อย�่งดี	จำ�นวน	100	ใบ	มูลค่� 
1000	บ�ท	และตวัอย�่งใบสมัคร	ต�มคอร์สทีเ่ปิด
	 8.เสื้อยืดโปโลผ้�	LACOSTE	ของ	STAFF	
ของท่�น	พิมพ์	LOGO	HIGH-SPEED	สวยง�ม

อย่�งดี	4	ตัวมูลค่�	2000	บ�ท	
	 9.ป้�ย	INDOOR	แบบ	X-FRAME	สวยง�ม	
หรูหร�	พิมพ์อย่�งดี	สำ�หรับว�งภ�ยในโรงเรียน
ของท่�น	3-4	ชุดมูลค่�	6000	บ�ท	
	 10.โฆษณ�ประช�สมัพนัธโ์รงเรยีนของท�่น	
ใน	Website	โรงเรียน	พร้อม	WEBBOARD	สำ�หรับ
นักเรียนได้ติดต่ออ�จ�รย์	ถ�มโจทย์	ต่�งๆ	
	 11.จัดทำ�	 art	 work	 และพิมพ์อย่�งดี	 4	 สี	
ใบปลิวระเบียบก�ร	ต�ร�งเรียน	วชิ�คณติศ�สตร์
ของ	 HIGH-SPEED	 ให้ท่�นนำ�ไปแจกให้
นักเรียนของท่�น	 1000	 ใบ	 2	ครั้งคือเทอมต้น	
และเทอมปล�ยรวม	2000	ใบ	ต่อ	1	ป	ีมลค่�กว่�	
10000	บ�ท	
	 12.ช่วยดูแลคุณภ�พก�รสอนอย่�งดีเยี่ยม	
โดยมีก�รจัดส่ง	 ไฟล์	 UPDATED	 ในระบบ	
SERVER	 พร้อมท้ังเอกส�รหนังสือประกอบ
ก�รเรียนก�รสอนสวยง�ม	ปกสวยง�ม	น่�เรียน	
พิมพ์ด้วยระบบ	OFF-SET	 เหมือนนักเรียนม�
เรียนสดกับอ�จ�รย์บุ๋มทกุประก�รและม�ตรฐ�น
เดยีวกันทกุส�ข�	มีก�ร	UPDATE	เนือ้ห�ใหม่ได้
ตลอดเวล�	พร้อมข้อสอบปีล�่สุดจ�กแหลง่ขอ้มูล
ชั้นนำ�	และลับในก�รออกข้อสอบ	
	 13.เงื่อนไขไม่ยุ่งย�ก	มีร�ยได้ต่อเนื่อง	โดย
ไม่มีก�รหักค่�ใช้จ่�ยใดๆในก�รดำ�เนินก�รภ�ย
หลงัจ�กก�รทำ�สญัญ�ท่�นส�ม�รถ	เปิดคอร์สได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับ



ทั้งหมด	4	ครั้ง	ต่อปีคือ	เปิดเทอมต้น	ปิดเทอม	
ตุล�คม	 เปิดเทอมปล�ย	 และปิดเทอมมีน�คม-
เมษ�ยน	
	 14.ไป	Road	show	ต�ม	โรงเรียน	ที่เป็นก
ลุ่มเป้�หม�ย	ในจังหวัดของท่�นทุกโรงเรียน	ใน
ระยะแรกของก�รเปิดตัวของโรงเรียนท่�นต�ม
สัญญ�แฟรนไชส์	
	 15.ช่วยประช�สัมพันธ์ในส่วนของก�รลง	
โฆษณ�และประช�สัมพันธ์	 ผ่�นเวปไซท์ของ
สถ�บัน	 และ	 มีโครงข่�ยประช�สัมพันธ์ถึงเวป
ไซท์ต่�งๆ	อีกกว่�	500	เวปไซท์	
	 16.ขอให้ท่�นมีพื้นท่ีตึกแถวว่�ง	 1	 คูห�แค่
สอง-ส�มชัน้มีหอ้งเรียน	3-4	หอ้งเรียน	ประม�ณ	
100	ต�ร�งเมตรก็ดำ�เนนิก�รได้แลว้	เพร�ะเร�ไม่
เน้นขน�ดใหญ่	เหม�ะกับผู้ต้องก�รใช้เงินลงทุน
ขน�ดย่อม	
	 17.ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปล่ียนอ�จ�รย์ผู้
สอนบ่อย	หรือจ�้งอ�จ�รย์ผูส้อนทีไ่ม่ใชมื่ออ�ชพี	
ไม่รูจ้ริง	สอนผดิผดิ	ถกูถกู	ไม่มีชือ่เสยีง	สอนไม่รู้
เรื่อง	ทำ�ให้ลดคว�มเชื่อมั่นจ�กนักเรียนลงไป	
	 18.อ�จ�รย์บุ๋มเป็นอ�จ�รย์มีชื่อเสียงท่ีดีอยู่
แล้ว	 เป็นคนเรียนเก่งม�ตั้งแต่เด็ก	 มีวุฒิก�ร
ศึกษ�สูงกว่�ทุกท่ี	 จบวิศวกรรมไฟฟ้�ระดับ
เกียรตินิยม	ได้รับทุนจ�กร�ชินี	ศึกษ�ต่อระดับ
ปริญญ�โทวิศวที่	AIT	ที่มีชื่อเสียงของโลก	และ
เคยเป็น	อ�จ�รยประจำ�ที่คณะวิศวกรรมศ�สตร์	
ม�ก่อน	รู้จริง	รวมทั้ง	เป็นผู้ค้นคิด	179	สูตรลัด
คณติศ�สตร์	เพือ่สอบ	ENTRANCE	(PB	LAWS)	
มีลูกศิษย์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จแล้วหล�ยหม่ืน
คน	 ในคณะดังๆท้ังส้ิน	 โดยท่ี	 1	 ประเทศวิช�
คณิตศ�สตร์จ�ก	รร.เตรียมอุดมศึกษ�	เรียนกับ
อ�จ�รย์บุ๋มทุกคอร์สกว่�	 9	 คอร์สตั้งแต่คอร์ส	
ม.4-	ENT	และมีนักเรียนระดับ	TOP-TEN	ของ

ประเทศ	และนกัเรียนหอ้ง	KING	รร.ดัง	ก็เรียนที่
นีท่กุปี	และ	ENTRANCE	ตดิถงึ	98%	ทกุปี	สว่น
ม�กจะเป็น	คณะแพทยศ์�สตร์	วศิวกรรมศ�สตร	์
เป็นต้น	 ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยชื่อดังอันดับ	 1	
ประเทศทั้งสิ้น	
	 19.ระบบ	DVD	ชัดเจนระดับ	FULL	HD	อัด
จ�กกล้องที่ดีท่ีสุดในเมืองไทยขน�ดน้ี	 ระบบ
เสียง	 HIFI	 มีระบบก�รซูมภ�พ	 ไม่มืด	 เหมือน
เรียนสดทุกประก�ร	 ได้บรรย�ก�ศก�รเรียนที่ดี	
สนุก	มุขตลกม�กม�ย	และมีก�รตัดต่อด้วย	CG	
ทำ�ให้น่�เรียน	และน่�ติดต�ม
	 20.นักเรียนส�ม�รถถ�มข้อปัญห�ท่ีสงสัย	
จ�กอ�จ�รย์บุ๋มท�ง	email	หรือ	WEBBOARD	
และ	Facebook	ทีท่�งสถ�บันเปิดใหน้กัเรยีนม�
ถ�มได้ตลอด	24	ชม	
	 21.มีกิจกรรมส่ือสัมพันธ์กับนักเรียนตลอด
ทั้งคอร์ส	 เช่นตอบปัญห�	 ชิงร�งวัล	 แข่งขัน
คณิตศ�สตร์ชิงร�งวัล	ติวก่อนสอบ	MID-TERM	
TEST-BY-YOURSELF	หลังจบทุกบท	พร้อม
เฉลยอย่�ง	ละเอียด	ทุกข้อลง	ในเวปไซท์	พร้อม
โหลดขอ้สอบแจกนกัเรียนไปทำ�เป็นก�รบ้�นทกุ
บท	พร้อมแฉลยอย่�งละเอียด	
	 22.ก�รให้คำ�แนะนำ�จ�กก�รศึกษ�ค้นคว้�
เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ต�มหลักสูตรก�รพัฒน�ก�ร
เรียนก�รสอนและวิธีก�รสอน	 อย่�งต่อเน่ือง	
และอื่น	ๆ	เพื่อม�ตรฐ�นท�งก�รศึกษ�เดียวกัน	
ทุกส�ข�แบบไม่ลำ�เอียง	 โดยทุกส�ข�ต้องเป็น
ม�ตรฐ�นเดียวกัน	
	 23.	 เร�มีทีมง�น	 After-Sale	 ท้ังทีม	 IT-
SUPPORT	และทีมง�นก�รตล�ด	ทีมกฎหม�ย	
ดูแล	และใหค้ำ�แนะนำ�ท�่นในกรณทีีท่่�นตอ้งก�ร
ตลอด	ตอบสนองก�รแก้ปัญห�ตลอดสัญญ�	



พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน�อง

ดวยหลักสูตรที่มีหลากหลาย ครบทุกวิชา มากที่สุดในประเทศ

เหนือกวา ทุกๆ ดาน
คุณภาพ หลักสูตร บริการ และความเอาใจใส

 “สถาบัน ‘HIGH-SPEED MATHS.CENTER’ สอนโดยทีมอาจารยมืออาชีพระดับเกียรตินิยมและระดับ
เหรียญทองโอลิมปก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละวิชาเปนผูถายทอดบทเรียน สอนสนุก นาติดตาม ทำเรื่องยาก
ใหเปนเรื่องงาย สอนละเอียดเปนระบบขั้นตอนพรอมโจทยทุกบท โดยเปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 ครบทุกวิชา อาทิ คณิตศาสตร ฟสิกส วิทย เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ ไทย
สังคม และวิชาอ่ืนๆ มากกวาหลักสูตรต้ังแตระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับโอลิมปกดวยส่ือการสอนท่ี UPDATE
ทันสมัยตลอดเวลา”





 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
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 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 ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
BIOLOGY

BIOLOGY EXPERT



 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
ENGLISH

ENGLISH EXPERT



 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
ENGLISH

ENGLISH EXPERT

 ทีมติวเตอรระดับเกียรตินิยม เชี่ยวชาญการสอนมานาน เนื้อหาเขมขน ละเอียด

สอนโจทยทุกขอ แบบไมขามโจทย เขมขน สนุกกับการเรียน คนควาจากตำรา

ทั้งในและตางประเทศ มากกวา 2,000 เลม โดยมีคอรสใหเลือกมากกวาทุกที่

เพื่อการสอบแขงขันทุกสนามสอบ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปก

ทีมติวเตอร
THAI-SOCIAL

THAI-SOCIAL EXPERT





พี่ ไปรท











แนะนำติวเตอร

 ทีมติวเตอร แตละคนมากดวยประสบการณดวยดีกรีระดับ

เกียรตินิยมมีความเชี่ยวชาญการสอนเฉพาะดาน และมีประสบการณ

สอนมากมายสามารถทำใหนองมั่นใจ และเรียนเกงขึ้นไดอยางแนนอน

นนทพันธ ณรงค

พี ่นน
• แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สอนวิชา

• ตะลุยโจทย วิทยาศาสตร สสวท. ป.6

• ตะลุยโจทย ชีววิทยา เขาเตรียมอุดม

 มหิดลวิทย

พี่จะนำประสบการณ
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แนะนำติวเตอร

 ทีมติวเตอร แตละคนมากดวยประสบการณดวยดีกรีระดับ

เกียรตินิยมมีความเชี่ยวชาญการสอนเฉพาะดาน และมีประสบการณ

สอนมากมายสามารถทำใหนองมั่นใจ และเรียนเกงขึ้นไดอยางแนนอน
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• แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• อดีตนักเรียนมหิดลวิทย คะแนนยอดเยี่ยม

• ตัวแทนแขงขัน โอลิมปก ฟสิกส เคมี

สอนวิชา

• คณิตศาสตร ประถม-ม.ตน

• วิทยาศาสตร ประถม-ม.ตน
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พี่ชอบวิชาคำนวณ
เพราะสอนใหเราคิดเปนระบบ
และทำใหเราเกงวิชาอื่นๆ ดวย
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 วิชาคณิตศาสตร / O-NET ประถม

1. คอรสปูพื้นฐานคณิตศาสตร ระดับ ประถมตอนปลาย (ป.4-6) 36 ชั่วโมง 54 ชั่วโมง 3,900 บาท
2. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 50 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 4,900 บาท
3. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร GIFTED ป.6 เขา ม.1 35 ชั่วโมง 52 ชั่วโมง 3,900 บาท
4. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 1 40 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 3,900 บาท
5. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 รอบที่ 2 32 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 3,500 บาท
6. คอรสตะลุยโจทยคณิตศาสตร โอลิมปก ระดับ ป.6 33 ชั่วโมง 49 ชั่วโมง 3,500 บาท
7. คอรสพิชิตโจทย O-NET ป.6 รวม 5 วิชา 44 ชั่วโมง 66 ชั่วโมง 4,500 บาท

วิชาวิทยาศาสตร ประถม

1. คอรสปูพื้นฐานวิทยาศาสตร ระดับ ประถมตอนปลาย (ป.4-6) 22 ชั่วโมง 33 ชั่วโมง 2,500 บาท

2. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยวิทยาศาสตร สสวท. ระดับ ป.6 35 ชั่วโมง 52 ชั่วโมง 3,900 บาท

วิชาภาษาอังกฤษ ประถม

1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมตอนปลาย (ป.4-6) (เนนปูพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง 3,500 บาท

2. คอรสภาษาอังกฤษ ป.6 กวดเขา ม.1 สำหรับหอง (GIFTED และ EP) (สรุป+โจทย) 19 ชั่วโมง 29 ชั่วโมง 2,000 บาท

3. คอรสตะลุยโจทยภาษาอังกฤษระดับ ป.6 เขา ม.1 37 ชั่วโมง 55 ชั่วโมง 3,500 บาท
 วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ประถม

1. คอรสปูพื้นฐานภาษาไทย ระดับ ประถมตอนปลาย (ป.4-6) (เนนปูพื้นฐาน) 23 ชั่วโมง 34 ชั่วโมง 2,500 บาท
2. คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 3,900 บาท

3. คอรสปูพื้นฐานสังคมศึกษา ระดับ ประถมตอนปลาย (ป.4-6) (เนนปูพื้นฐาน) 25 ชั่วโมง 37 ชั่วโมง 2,900 บาท
4. คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1001 ขอ ระดับ ป.6 เขา ม.1 40 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 3,900 บาท
5. คอรสกวดเขมภาษาไทย ป.6 เขา ม.1 (สรุป+โจทย)          COMMING SOON

6. คอรสกวดเขมสังคมศึกษา ป.6 เขา ม.1 (สรุป+โจทย)          COMMING SOON
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(คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม)



วิชาคณิตศาสตร ระดับ ม.ตน

 1. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1  26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง 2,600 บาท
 2. คณิตศาสตร ม.1 เทอม 2 26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง 2,600 บาท
 3. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1 22 ชั่วโมง 33 ชั่วโมง 2,200 บาท
 4. คณิตศาสตร ม.2 เทอม 2 33 ชั่วโมง 49 ชั่วโมง 3,200 บาท
 5. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1 31 ชั่วโมง 46 ชั่วโมง 3,200 บาท
 6. คณิตศาสตร ม.3 เทอม 2 32 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 3,200 บาท
 7. คณิตศาสตรกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 32 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 3,500 บาท
 8. ตะลุยโจทยคณิตกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 22 ชั่วโมง 33 ชั่วโมง 2,500 บาท
 9. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรกวดเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหลา 27 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง 2,700 บาท

วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร ม.ตน

 1. ฟสิกส ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 5,900 บาท
 2. ฟสิกสกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 50 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 4,900 บาท
 3. ตะลุยโจทยฟสิกสโอลิมปก ม.ตน (IJSO) 15 ชั่วโมง 22 ชั่วโมง 1,900 บาท
 4. เคมี ม.ตน (เนนละเอียด) 35 ชั่วโมง 52 ชั่วโมง 3,500 บาท
 5. เคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 11 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 1,100 บาท
 6. ตะลุยโจทยเคมีกวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   9 ชั่วโมง 13 ชั่วโมง 900 บาท
 7. ชีววิทยา ม.ตน (เนนละเอียด) 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 5,900 บาท
 8. ชีววิทยา กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED 34 ชั่วโมง 51 ชั่วโมง 3,500 บาท
 9. ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (IJSO) 23 ชั่วโมง 34 ชั่วโมง 2,500 บาท
 10. 81 โจทยยาก เก็งขอสอบวิทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED    8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 800 บาท
 11. โลกและดาราศาสตร ม.ตน (เนนละเอียด) 11 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 1,100 บาท
 12. โลกและดาราศาสตร กวดเขาเตรียมอุดม,มหิดลวิทย และ ม.4 GIFTED   6 ชั่วโมง   9 ชั่วโมง 600 บาท
 13. ตะลุยโจทย ชีววิทยา โอลิมปก ม.ตน (เนนโจทยทุกบท ม.1-3)         COMMING SOON

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ตน  

 1. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 (เนน GRAMMAR พรอมโจทย) 37 ชั่วโมง 55 ชั่วโมง 3,500 บาท
 2. คอรส TOP ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 - 3 (เนน GRAMMAR พรอมโจทย) 38 ชั่วโมง 57 ชั่วโมง 3,500 บาท
 3. คอรสภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 21 ชั่วโมง 31 ชั่วโมง 2,300 บาท
 4. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED 30 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง 3,500 บาท
 5. คอรส ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ม.ตน (GRAMMAR, VOCAB, ERROR, READING) 43 ชั่วโมง 64 ชั่วโมง 4,500 บาท
 6. คอรส ภาษาอังกฤษสำหรับกวดเขา รร.เตรียมทหาร 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 1,500 บาท

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ตน

1. คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 33 ชั่วโมง 49 ชั่วโมง 3,500 บาท
2. คอรสภาษาไทย กวดเขาเตรียมอุดม และ ม.4 GIFTED (เนนเนื้อหา) 17 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 1,900 บาท
3. คอรส ตะลุยโจทย 400 ขอ ภาษาไทย ม.ตน กวดเขาเตรียมอุดม 16 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1,800 บาท
4. คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (รวม ม.1-3 เนนละเอียด) 49 ชั่วโมง 73 ชั่วโมง 5,000 บาท
5. คอรสตะลุยโจทยสังคมศึกษา ระดับ ม.ตน (1,500 ขอ)       COMMING SOON
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วิชาฟสิกส ม.ปลาย และฟสิกส ระดับแขงขัน

 1. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1 (บทนำ+แรงการเคลื่อนที่แนวตรง+กฎนิวตัน+สมดุลกล) 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 4,800 บาท
 2. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2 (งานพลังงาน+โมเมนตัม+โปรเจกไทล+วงกลม+SHM+หมุน) 55 ชั่วโมง 82 ชั่วโมง 5,400 บาท
 3. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร (ของแข็ง+ของเหลว+แกส+ความรอน) 47 ชั่วโมง 70 ชั่วโมง 4,500 บาท
 4. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดคลื่น (คลื่น+แสง+เสียง+แสงกายภาพ) 31 ชั่วโมง 46 ชั่วโมง 3,000 บาท
 5. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา (ไฟฟาสถิต+ไฟฟากระแสตรงตรง+แมเหล็ก+ไฟฟากระแสสลับ) 44 ชั่วโมง 66 ชั่วโมง 4,400 บาท
 6. ฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร (อะตอม+นิวเคลียร+กัมมันตภาพรังสี) 28 ชั่วโมง 42 ชั่วโมง 2,800 บาท
 7. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 1 (บทนำ+แรงการเคลื่อนที่แนวตรง+กฎนิวตัน+สมดุลกล) 6 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 700 บาท
 8. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดกลศาสตร 2  7 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง 800 บาท
 9. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดสมบัติสสาร 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 400 บาท
 10. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดคลื่น (คลื่น+แสง+เสียง+ทัศนอุปกรณ) 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 500 บาท
 11. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดไฟฟา 6 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 700 บาท
 12. ตะลุยโจทยฟสิกส ม.ปลาย หมวดอะตอมและนิวเคลียร 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 400 บาท 
 13. ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 31 ชั่วโมง  46 ชั่วโมง 3,100 บาท 
 14. ตะลุยโจทยฟสิกส PAT 2 (เนนโจทยใหมลาสุด) โดย พี่ปอน 11 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 1,200 บาท
 15. โจทยเก็งฟสิกส ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 1,500 บาท
 16. ตะลุยโจทยฟสิกส 16 พ.ศ. ADMISSION 42 ชั่วโมง 63 ชั่วโมง 4,500 บาท
 17. ฟสิกสสำหรับสอบ ADMISSION (สรุปเนื้อหา+โจทยแขงขัน) 40 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 4,200 บาท
 18. ตะลุยโจทยโคงสุดทาย ฟสิกส 9 วิชาสามัญ (เนนขอสอบใหมลาสุด) COMMING SOON

วิชาเคมี ม.ปลาย และเคมี ระดับแขงขัน

 1. เคมี ม.4 เทอม 1 28 ชั่วโมง 42 ชั่วโมง 3,000 บาท
 2. เคมี ม.4 เทอม 2 24 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง 2,500 บาท
 3. เคมี ม.5 เทอม 1-2 29 ชั่วโมง 43 ชั่วโมง 3,000 บาท
 4. เคมี ม.6 เทอม 1-2 49 ชั่วโมง 73 ชั่วโมง 5,000 บาท
 5. ตะลุยโจทยเคมี ม.4 เทอม 1   5 ชั่วโมง   8 ชั่วโมง    600 บาท
 6. ตะลุยโจทยเคมี ม.4 เทอม 2   6 ชั่วโมง   9 ชั่วโมง    700 บาท
 7. ตะลุยโจทยเคมี ม.5 เทอม 1-2   8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง    900 บาท
 8. ตะลุยโจทยเคมี ม.6 เทอม 1-2 10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 1,100 บาท
 9. ตะลุยโจทยเคมีโอลิมปก ม.ปลาย 15 ชั่วโมง 22 ชั่วโมง 1,900 บาท
 10. โจทยเก็งเคมี ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 14 ชั่วโมง 21 ชั่วโมง 1,500 บาท
 11. ตะลุยโจทยเคมีชิงทุน King ม.ปลาย 26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง 2,900 บาท
 12. ตะลุยโจทยเคมี 16 พ.ศ. ADMISSION 37 ชั่วโมง 56 ชั่วโมง 3,900 บาท
 13. เคมีสำหรับสอบ ADMISSION (สรุป+โจทย) 19 ชั่วโมง 29 ชั่วโมง 2,000 บาท

อะตอม และ ตารางธาตุ+พันธะเคมี+สมบัติ
ของธาตุและ+สารประกอบ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี+
สมดุลเคมี+กรด-เบส

ไฟฟาเคมี+ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม+
เคมีอินทรีย+ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ+สารชีวโมเลกุล

ปริมาณสารสัมพันธ+
ของแข็ง ของเหลว กาซ

อะตอม และ ตารางธาตุ+พันธะเคมี+สมบัติ
ของธาตุและ+สารประกอบ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี+
สมดุลเคมี+กรด-เบส

ไฟฟาเคมี+ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม+
เคมีอินทรีย+ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ+สารชีวโมเลกุล

ปริมาณสารสัมพันธ+
ของแข็ง ของเหลว กาซ

*** µÔ´µÒÁ¤ÍÃ�Ê UPDATE ä´Œ·Õè 

วิชาคณิตศาสตร ม.ปลาย และคณิตระดับแขงขัน

 1. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 3,900 บาท
 2. คณิตศาสตร ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 3,900 บาท
 3. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 3,900 บาท
 4. คณิตศาสตร ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 3,900 บาท
 5. คณิตศาสตร ม.6 เทอม 1-2 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 3,900 บาท
 6. คณิตศาสตร PAT 1 (เพื่อสอบ ADMISSION ทุกสนามสอบ) 120 ชั่วโมง 180 ชั่วโมง 6,900 บาท
 7. คณิตศาสตร O-NET  50 ชั่วโมง  75 ชั่วโมง 3,900 บาท
 8. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร ม.ปลายครบทุกเรื่อง  45 ชั่วโมง  67 ชั่วโมง 4,500 บาท
 9. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร SMART 1  27 ชั่วโมง  40 ชั่วโมง 2,900 บาท
 10. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรโควตา 3 ภาค  22 ชั่วโมง  33 ชั่วโมง 2,500 บาท
 11. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรขอสอบเกา ONET+PAT 1  25 ชั่วโมง  37 ชั่วโมง 2,500 บาท
 12. โจทยเก็งคณิตศาสตร PAT 1 +O-NET  30 ชั่วโมง  45 ชั่วโมง 3,500 บาท
 13. ตะลุยโจทยคณิตศาสตรแพทย กสพท.  35 ชั่วโมง  52 ชั่วโมง 3,500 บาท
 14. ตะลุยโจทยโคงสุดทาย คณิตศาสตร PAT 1 (เนนขอสอบใหมลาสุด)  40 ชั่วโมง  60 ชั่วโมง 4,200 บาท
 15. ตะลุยโจทยโคงสุดทาย คณิตศาสตร 9 วิชาสามัญ (เนนขอสอบใหมลาสุด) 13 ชั่วโมง  20 ชั่วโมง 1,500 บาท
 16. ตะลุยโจทยคณิตศาสตร 1,000 ขอ ADMISSION                 COMMING SOON

ªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹
ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà¢ŒÒàÃÕÂ¹

(à¾ÔèÁ 50%) ¤‹ÒàÃÕÂ¹

¤ÍÃ�ÊàÃÕÂ¹ÃÐ´Ñº Á.»ÅÒÂ ·Ø¡ÇÔªÒ
สถาบันกวดวิชาเทคนิคลัด อันดับ 1 ของประเทศ

เรียนจากคอมพิวเตอรสวนตัวที่สาขาใกลบาน ไดทุกเวลา

UPDATED ตุลาคม 2559

(งานพลังงาน+โมเมนตัม+โปรเจกไทล
+วงกลม+SHM+หมุน)

(ของแข็ง+ของเหลว+
แกส+ความรอน)

(ไฟฟาสถิต+ไฟฟากระแสตรง+
แมเหล็ก+ไฟฟากระแสสลับ)

(คลื่นแมเหล็กไฟฟา+อะตอม+นิวเคลียร
+กัมมันตภาพรังสี)



¤ÍÃ�ÊàÃÕÂ¹ÃÐ´Ñº Á.»ÅÒÂ ·Ø¡ÇÔªÒ

วิชาชีววิทยา ม.ปลาย และระดับแขงขัน

 1. ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 44 ชั่วโมง 66 ชั่วโมง 4,500 บาท
 2. ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 35 ชั่วโมง 52 ชั่วโมง 3,500 บาท
 3. ชีววิทยา ม.5 เทอม 1  26 ชั่วโมง 39 ชั่วโมง 2,900 บาท
 4. ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 41 ชั่วโมง 61 ชั่วโมง 4,200 บาท
 5. ชีววิทยา ม.6 เทอม 1-2 53 ชั่วโมง 79 ชั่วโมง 5,300 บาท
 6. โจทยเก็งชีววิทยา ม.ปลาย สำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ+PAT2+ โควตา 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 1,300 บาท
 7. ตะลุยโจทยชีววิทยา PAT 2 โดย พี่หมอเล็ก 38 ชั่วโมง 57 ชั่วโมง 3,800 บาท
 8. ตะลุยโจทยชีววิทยา 1,000 ขอ ADMISSION 39 ชั่วโมง 59 ชั่วโมง 4,200 บาท
 9. ตะลุยโจทยชีววิทยา ขอสอบเกา PAT2 (เนนโจทยใหมลาสุด) 17 ชั่วโมง 26 ชั่วโมง 1,900 บาท
 10. ชีววิทยาสำหรับสอบ ADMISSION (สรุป+โจทย)          COMMING SOON
 11. ตะลุยโจทยชีววิทยา ขอสอบเกา 9 วิชาสามัญ (เนนโจทยใหมลาสุด)            COMMING SOON

วิชาGAT (การเช�อมโยง) ม.ปลาย

 1. GAT เชื่อมโยง โดย พี่หมอเล็ก  13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 1,500 บาท
 2. GAT เชื่อมโยง โดย พี่นิ (เนนโจทยใหมลาสุด)  10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 1,000 บาท

วิชาตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย

 1. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม  PAT 3 โดย พี่หมอเล็ก 32 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 3,200 บาท
 2. ตะลุยโจทยพื้นฐานวิศวกรรม PAT 3 (เนนโจทยใหมลาสุด) 24 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง 2,500 บาท
 3. พื้นฐานวิศวกรรม PAT 3 (สรุป+โจทยแขงขัน)          COMMING SOON

วิชาตะลุยโจทย ONET ม.ปลาย

 1. ตะลุยโจทย ONET วิทยาศาสตร ม.ปลาย 17 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 1,700 บาท
 2. ตะลุยโจทย ONET ภาษาไทย ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 1,300 บาท
 3. ตะลุยโจทย ONET สังคมศึกษา ม.ปลาย 14 ชั่วโมง 21 ชั่วโมง 1,500 บาท
 4. ตะลุยโจทย ONET ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 23 ชั่วโมง 34 ชั่วโมง 2,500 บาท
 5. ตะลุยโจทย ONET คณิตศาสตร ม.ปลาย (โจทยลาสุด)           COMMING SOON

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 1. ตะลุยโจทย GRAMMAR ม.ปลาย  17 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 1,900 บาท
 2. ตะลุยโจทย READING  ม.ปลาย 20 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 2,000 บาท
 3. ตะลุยโจทย VOCABULARY  ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 42 ชั่วโมง 3,000 บาท
 4. ตะลุยโจทย ERROR ม.ปลาย 32 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 3,500 บาท
 5. ตะลุยโจทย GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 33 ชั่วโมง 49 ชั่วโมง 3,500 บาท
 6. ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ โควตา ม.ปลาย 28 ชั่วโมง 42 ชั่วโมง 2,900 บาท
 7. ตะลุยโจทย ภาษาอังกฤษ ทุน KING ม.ปลาย 13 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 1,500 บาท
 8. ตะลุยโจทยภาษาอังกฤษ 1,000 ขอ ADMISSION 35 ชั่วโมง 53 ชั่วโมง 3,500 บาท 
 9. 650 ขอ โจทยเก็งภาษาอังกฤษ 9 วิชา สามัญ ม.ปลาย         COMMING SOON
 10. Perfect English GRAMMAR ม.ปลาย (สรุป+โจทย)         COMMING SOON
 11. 560 ขอ โจทยเก็งภาษาอังกฤษ ADMISSION         COMMING SOON
 12. 600 ขอ ตะลุยโจทยภาษาอังกฤษ VOCABULARY  ม.ปลาย         COMMING SOON

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ม.ปลาย

 1. คอรสภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย (รวม ม.4-6 เนนละเอียด) 45 ชั่วโมง 67 ชั่วโมง 4,500 บาท
 2. ตะลุยโจทยภาษาไทย 1,000 ขอ ADMISSION 36 ชั่วโมง 54 ชั่วโมง 3,900 บาท
 3. คอรสสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย (รวม ม.4-6 เนนละเอียด) 47 ชั่วโมง 70 ชั่วโมง 4,900 บาท
 4. คอรสสังคมศึกษา ADMISSION (สรุป+โจทยแขงขัน) 36 ชั่วโมง 54 ชั่วโมง 3,900 บาท
 5. ตะลุยโจทยสังคมศึกษา 1,000 ขอ ADMISSION 53 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 5,500 บาท
 6. 800 ขอ โจทยเก็งสังคมศึกษา ADMISSION        COMMING SOON
 7. โจทยเก็งภาษาไทย สำหรับสอบ 9 วิชา สามัญ และโควตา ม.ปลาย        COMMING SOON

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต+เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต+เซลลของสิ่งมีชีวิต+
ระบบยอยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล+การสืบพันธ และการเจริญเติบโตของสัตว

การถายทอดทางพันธุกรรม+ยีน และ โครโมโซม+พันธุศาสตร
และเทคโนโลยี ทาง DNA +วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ+ประชากร+มนุษยกับ
ความยั่งยืน+ระบบนิเวศน 

โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก+การสังเคราะหดวยแสง+การสืบพันธและ
การเจริญเติบโตของพืชดอก+การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

การรักษาดุลยภาพในรางกาย+การเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิต+ระบบประสาท+ระบบตอมไรทอ+พฤติกรรมของสัตว 

*** µÔ´µÒÁ¤ÍÃ�Ê UPDATE ä´Œ·Õè 

สถาบันกวดวิชาเทคนิคลัด อันดับ 1 ของประเทศ

เรียนจากคอมพิวเตอรสวนตัวที่สาขาใกลบาน ไดทุกเวลา

UPDATED ตุลาคม 2559
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ÁØ¡¸Ô´Ò ¹ÔÅâÊÀÒ



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§¢ÔÁ
ÈÔÃÀÑÊÊÃ ÃÔ¹ªÐ
¹ŒÍ§¢ÔÁ
ÈÔÃÀÑÊÊÃ ÃÔ¹ªÐ
¹ŒÍ§¢ÔÁ
ÈÔÃÀÑÊÊÃ ÃÔ¹ªÐ

¹ŒÍ§¾ÅÍÂ
ÊÔÃÔ¹ÂÒ ¹ÐÇÐÁÇÑ²¹�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ
ÊÔÃÔ¹ÂÒ ¹ÐÇÐÁÇÑ²¹�
¹ŒÍ§¾ÅÍÂ
ÊÔÃÔ¹ÂÒ ¹ÐÇÐÁÇÑ²¹�



¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§´Å
´ÅÀÑ·Ã ªØÁ·Í§
¹ŒÍ§´Å
´ÅÀÑ·Ã ªØÁ·Í§
¹ŒÍ§´Å
´ÅÀÑ·Ã ªØÁ·Í§

¹ŒÍ§»ˆÍ¡á»ˆ¡
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§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



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



ÊØÃÇØ²Ô à»ÒÍÔ¹·Ã�

love

ÊØÃÇØ²Ô à»ÒÍÔ¹·Ã�

HALL OF FAME

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

á¾·ÂÈÒÊµÃì
¨ØÌÒÏ

ÊØÃÇØ²Ô à»ÒÍÔ¹·Ã�

ÍÑÞ·Ô¡Ò ¹ÃÔ¹·Ã¡
ØÅ

ÍÑÞ·Ô¡Ò ¹ÃÔ¹·Ã¡
ØÅ

ÍÑÞ·Ô¡Ò ¹ÃÔ¹·Ã¡
ØÅ





 1.	 เราจัดเป็นสถาบันกวดวิชาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ	 เทียบเท่ากับกวดวิชาระดับใหญ่เช่นเดียวกับ	 เคมี	
อาจารย์อุ้	 APPLIED	 PHYSICS	 เดอะเบรน	 ENCONCEPT	
ออนดมีานด	์เปน็ตน้ (อา้งองิจากบทสมัภาษณ ์www.manager.co.th
เมื่อ ตค.2556 ในการสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์บุ๋ม ในหัวข้อเก่ียว
กับกวดวิชาพากันรวย) ฉะนั้นท่านสามารถแข่งขันกับวงการกวด
วิชาดังกล่าวได้สบาย
 2.	 เราได้รับการโหวตให้เป็นแฟรนไชส์กวดวิชาอันดับ	 1	
ของประเทศ	7	ปีซ้อน	(อ้างอิงจาก website TOPTENTHAILAND 
และสื่อต่างๆมากมาย)
 3.	 เราไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็	แฟรนไชสท์ีน่่าลงทนุทีส่ดุแหง่ป	ี
FRANCHISE	OF	THE	YEAR	(จากการสัมภาษณ์ลงนิตยสารชุม
ทางอาชีพ นิตรสารแฟรนไชส์อันดับ 1 ของประเทศ เมื่อ มค.2557)
 4.	 เราเปน็ผู้เชยีวชาญในระบบการเรยีนระบบ	ONDEMAND	
อยา่งแทจ้รงิ	(ไดร้บัเชญิจาก สวทช.กระทรวงวทิยาศาสตร ์รายเดยีว
ในกวดวิชาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ SELF-LEARNING 
PLATFORM เมื่อ พ.ค. 2556) 
 5.	 เราพัฒนาระบบการเรียนแบบ	CLOUD	SERVER	ของ
เราเองโดยทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่มีคุณภาพมากที่สุด
ในยุคนี้	 ทันสมัยตรงใจเด็กนักเรียน	 ตัดต่อด้วย	 COMPUTER	
GRAPHIC	ทันสมัย	
 6.	 อุ่นใจได้	ทุกสาขาใช้	SOFTWARE	แบบ	FREEWARE
ถูกลิขลิทธ์	 ท้ังระบบ	SERVER	 และเครื่องสาขาใช้ระบบ	 LINUX 
เป็น	SOFTWARE	แบบ	FREEWARE	ดังนั้นท่านจะไม่ต้องกังวล
เรื่องการละเมิดลิขสิทธ์อย่างเด็ดขาด

 7.	 ได้รับการสัมภาษณ์ทางช่อง	NBT	 เมื่อ	ม.ค.	2556	 ใน
รายการชี้ช่องรวย	สัมภาษณ์โดยคุณฮาร์ท	ในหัวข้อทำาไมต้องเป็น
กวดวิชาอันดับ	1
 8.	 ไดร้บัการโหวตเปน็สดุยอด	ธรุกจิทำาเงนิแหง่ป ี(จากการ
สัมภาษณ์ลงนิตยสาร ชุมทางอาชีพ เมื่อ เมษายน 2557) 
 9.	 เรามปีระสบการณท์ำาแฟรนไชสม์ามากกวา่	10	ป	ีฉะนัน้
จึงรู้ความต้องการของสาขา	และการแก้ปัญหา	และการจัดการแฟ
รนไชส์เป็นอย่างดี
 10.	เราไดร้บัรางวลัแฟรนไชส์	และมาตราฐานแฟรนไชสจ์าก
กระทรวงพาณชิย	์โดยคดัสรรจากแฟรนไชส์หลายรอ้ยทีท่ัว่ประเทศ
 11.	เราแนะนำาในการจดัหาวตัถใุนการเปดิโรงเรยีนกวดวชิา
ในราคาต้นทุน	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 โต้ะเรียน	 การวางระบบ	 LAN	
เป็นต้น
 12.	เรามีแผนการตลาดกว่า	17	แผนการตลาดกวดวิชาที่จะ
อบรมให้แก่ท่านเพื่อทำากวดวิชาแบบยั่งยืน	
 13.	เรามทีมีงานระดบัมอือาชพี	ทีจ่ะขว่ย	SUPPORT	ทา่นได้
ทกุดา้น	ไมว่า่	ทมีกฎหมาย	ทมีระบบ	IT	ทมีการตลาด	และทมีวชิาการ 
ที่สามารถแก้ปัญหาของท่านได้ตรงจุด	และรวดเร็วแบบมืออาชีพ

เหตุผลเลือก
แฟรนไชส์กวดวิชา

 HIGH-SPEED MATHS.



 14.	สถาบันกวดวิชาของเปิดดำาเนินกการสอนมากว่า	20	ปี	
เราม	ีโรงเรยีนของของเราไมส่ามารถโฆษณาโกหก	สรา้งภาพ	สรา้ง
กระแส	หลอกลวง	โฆษณาเกนิจรงิ	หรอื	เอากำาไรจากผูป้ระกอบการ	
จากท่านได้	เพราะไดร้บัการควบคมุจาก	กระทรวงศกึษาธกิาร	และ	
เรามีจรรยาบรรณสูงกว่าที่อื่น	และมาจากครอบครัวชั้นดี
 15.	ระบบการสอน	ที่นักเรียนทุกสาขา	หลายพันคน	เต็มเร็ว
เรียนแล้วเข้าใจง่าย	 สอนไม่เร็ว	 ไม่ช้าเกินไป	 มีเวลาให้จด	 และ
นักเรียนได้คิด	 ไม่รีบลบกระดานในบรรยากาศการเรียนที่สนุก	
เหมือนเรียนสดทุกประการ	DVD	อัดด้วยระบบดิจิตอล	ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ราคาแพงที่สุดในยุคนี้	ชัดเจน	คมชัด	ระบบเสียง	HIFI	
ตัดต่อด้วยระบบ	CG	ไม่น่าเบื่อ
 16.	เอกสารการสอนของเราพิมพ์ระบบ	 OFF-SET	 ด้วย
กระดาษปอนด	์อยา่งด	ีเปน็รปูเลม่	สวยงาม	นา่เรยีน	เขา้เลม่อยา่งด ี
ดว้ยระบบสนักาว	และมโีจทยม์ากมาย	เรยีกวา่	เปน็เอกสารการสอน	
ที่เหมาะกับวัยรุ่น	เป็นอย่างมาก	เพราะหน้าปกสวยหรู	สดใส	ไม่ใช่
ใชถ้า่ยเอกสาร	ไม่ชดัเจน	ไม่เป็นมืออาชีพมาเรยีน	ไมเ่ปน็มาตรฐาน
 17.	การสอน	อาจารยบ์ุม๋อยูใ่นวงการกวดวชิามามากวา่	25	ป	ี
มนีกัเรยีนมาเรียน	แตล่ะคอร์สสดรวมแลว้	ไมต่่ำากวา่หลายแสนคนป	ี
และนักเรียนแต่ละคน	จะเรียนตั้งแต่พี่คนโต	จนถึงน้องคนเล็ก	ซึ่ง
ถ้าสอนไม่ดีจริง	เขาคงไม่แนะนำามาเรียนต่อ	การกวดวิชาส่วนมาก
จะแนะนำาจากปากต่อปากมากกว่า	การโปรโมทแบบ	อื่นๆ	ฉะนั้น
ไม่ว่าจะโปรโมทสักเท่าไร	ถ้าสอนไม่ดีจริงเรียนครั้งเดียว	ก็เข็ดแล้ว	
และกวดวชิาแหง่นัน้กจ็ะปดิตวัในไมช่า้	แต่ของเราเปดิมากวา่	20	ป	ี
มีนักเรียนมาเรียนกันอย่างต่อเนื่อง
 18.	อาจารยบ์ุม๋เป็นอาจารยมี์ชือ่เสยีงทีด่อียูแ่ลว้	เปน็คนเรยีน
เก่งมาต้ังแต่เด็ก	 มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าทุกที่	 จบวิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับเกียรตินิยม	 และปริญญาโทวิศวที่	 AIT	 ที่มีชื่อเสียงของโลก	
เคยเป็น	 อาจารย์ท่ีคณะ	 วิศวกรรมศาสตร์	 มาก่อน	 มีคุณธรรมสูง 
รักเด็ก	สอนด้วยใจรัก	รู้จริง	เพราะเรียนคณิตศาสตร์ติดระดับยอด
เยีย่ม	ในโรงเรียน	รวมทัง้	เปน็ผู้ค้นคิด	179	สตูรลดัคณติศาสตร	์เพือ่
สอบ	ENTRANCE	(PB LAWS)	มีลูกศษิยท์ีป่ระสบความสำาเรจ็แลว้
หลายหมืน่คน	ในคณะดงัๆทัง้สิน้	โดยที	่1	ประเทศวชิาคณติศาสตร์
จาก	รร.เตรยีมอดุมศกึษา	ปทีีผ่า่นมา	เรยีนกบัอาจารยบ์ุม๋ทกุคอรส์
กว่า	9	คอร์สตั้งแต่คอร์ส	ม.4-	ENT	และมีนักเรียนระดับ	TOP-TEN	
ของประเทศ	และนักเรียนห้อง	KING	รร.ดัง	ก็เรียนที่นี่ทุกปี	และ	
ENTRANCE	ติดถึง	 100	 เปอร์เซ็นต์ทุกปี	 ส่วนมากจะเป็น	 คณะ
แพทย์ศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยช่ือ
ดังอันดับ	1	ประเทศทั้งสิ้น
 19.	ชัว่โมงการสอนทีม่ากกวา่	โดยปกตทิีอ่ืน่ๆโดยทัว่ไป	เชน่	
ม.4	จะเรยีน	2	ชัว่โมงตอ่สปัดาห์	เพราะสอนไมล่ะเอยีด	แตท่ีน่ีเ่รยีน	
4	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	หรือคอร์ส	ENTRANCE	เรามีชั่วโมงเรียนถึง	
200	ชัว่โมงตอ่คอร์สซึง่	มากกว่าทีอ่ืน่ถงึ	2	เทา่	เราสอนโจทยท์กุขอ้	
ไม่ข้ามโจทย์	สามารถถามจากนักเรียนที่มาเรียนจริง	ได้	และสอน
ดว้ยโจทยม์ากกวา่ทีอ่ืน่ถงึ	2	เทา่	ฉะนัน้ทีน่ีจ่งึเหมาะกบันอ้งทีม่พีืน้
ฐานการเรยีนทีไ่มค่อ่ยด	ีเพราะจะสอนปพูืน้ฐานละเอยีดเหมอืนคนที่

ไมรู่อ้ะไรเลย	จนเปน็เดก็เกง่ไดใ้นทีสุ่ด	และสำาหรบัน้องทีเ่กง่อยูแ่ลว้	
ยิง่ชอบเพราะอาจารยบ์ุม๋มเีทคนคิลดัอนัมหศัจรรย์	และโจทยร์ะดบั
ยากให้ฝึกฝนอีกด้วย
 20.	รูว้ชิาการจรงิ	ใหค้วามรูแ้กน่กัเรยีน	อยา่งจรงิใจ	มากมาย	
สงัเกตจาก	WEBBOARD	ของสถาบนัไดว้า่ม	ีการถาม-ตอบ	คำาถาม
คณิตศาสตร์มากมาย	 มีโจทย์การบ้านให้นักเรียนทุกอาทิตย	์ ทุก
คำาถาม	ต้องมีคำาตอบ	ไม่ใช่	WEBBOARD	ที่มีแต่การโปรโมทตัว
เอง	ถามเอง-ตอบเอง	เพื่อสร้างภาพ	วิชาการก็ไม่มี	เพราะไม่รู้จริง
 21.	เราให้ท่านและห่วงใยท่านมากกว่า	 เหมือนท่านเป็น
สาขาหลักของเรา	 สังเกตจากส่ิงที่ได้รับจากเราจะให้ท่านมากกว่า	
บางที่เขาขายแฟรนไชส์เป็นล้านๆ	 แต่ก็ไม่ได้ทำา	 road	 show	 ให้
ท่าน	 หรือทำาการตลาดอื่นใดเท่าที่เราทำา	 เพราะนิสัยส่วนตัวของ
อาจารยบ์ุม๋เปน็คนใจกว้างอยูแ่ลว้	มเีพือ่นฝูงมากมาย	อยูท่กุวงการ	
มีนักเรียนที่เรียนไปแล้วมาแวะเวียนเยี่ยมเยียน	เป็นประจำา	ฉะนั้น
ท่านมีปัญหาในการดำาเนินธุรกิจประการใด	เราจะไม่ทิ้งปัญหาของ
ท่าน	 ดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างต่อเน่ือง	 สอบถามปัญหา	 การตลาด
ของท่านอย่างเสมออย่างต่อเนื่อง	ด้วยความเป็นห่วง	เป็นใย	และ
จริงใจ	 และแก้ปัญหาท่านอย่างจริงจังมากกว่าแฟรนไชส์ทั่วๆไป
อย่างแน่นอน
 22.	ที่สำาคัญ	 เรารักษาคำาพูด	 มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 มี
ความซื่อสัตย์	มีความจริงใจ	รับรองมาลงทุนกับ	แฟรนไชส์	HIGH-
SPEED	MATHS.CENTER	แล้วรับรองจะไม่ผิดหวัง	
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