
สังคม อ.ชัย 
วางแผนการเรียนปี 63 

เก่งสังคม ม.1 

ม.1 เล่มภูมิศาสตร์                        Private 

ม.1 เล่มประวัติศาสตร์                                   Private 

      ความรู้รอบตัว              (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

เก่งสังคม ม.2 

ม.2 เล่มภูมิศาสตร์                     Private 

ม.2 เล่มประวัติศาสตร์                    Private 

      ความรู้รอบตัว                       (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

 

เก่งสังคมประถมปลาย (ติวเข้า ม.1) 
สังคมประถมปลาย                            (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

ตะลุยโจทย์ประถม          (สด) ต.ค. / Private 

ความรู้รอบตัว   (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

 

เก่งติดเตรียม ม.3 
ม.3 เก่งติดเตรียมเล่ม 1                   Private 

ม.3 เก่งติดเตรียมเล่ม 2                   Private  

      ความรู้รอบตัว (12 ครัง้จบ)                     (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

      พิชิตเตรียม (12 ครัง้จบ)                      (สด) ส.ค.-ต.ค. / Private 

      ตะลุยโจทย์เตรียม (6 ครัง้จบ)                                    (สด) ต.ค. / Private 

      ติวข่าวเตรียม (1 ครัง้ 3 ชม.)          (สด) ช่วงต้นปี / Private 
 

     ระดับประถมปลาย 

      -เรียนเนือ้หาครบทัง้ 5 สาระ (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา หน้าท่ีพลเมือง–วัฒนธรรม–การดาํเนินชีวิตในสังคม) 

      -เสริมข่าวและเหตุการณ์โลกปัจจุบันทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

     ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 

      -สรุปเข้มเนือ้หาสังคมทัง้ 5 สาระ เจาะลึกประเดน็สําคัญท่ีออกข้อสอบบ่อย สรุปข่าวเด่นรอบปีทุกด้าน ฝึกทาํข้อสอบเก่าและเจาะใจ 

       ข้อสอบใหม่ เพ่ือเพิ่มความม่ันใจ 

     ความรู้รอบตวั 
      รอบรู้ “รอบโลก” ภูมิศาสตร์โลก ที่สุดด้านภูมิศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก บุคคลสาํคัญของโลก องค์การสาํคัญของโลก 

      เกร็ดน่ารู้ทั่วโลก อักษรย่อน่ารู้ รอบรู้ “รอบไทย” เช่น ภูมิศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย บุคคลสาํคัญของไทย ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  

      เกร็ดน่ารู้ในไทย วันสาํคัญของไทย อักษรย่อไทย เกมทศกัณฐ์หน้าบุคคลและสถานที่สาํคัญทัง้ของไทย และต่างประเทศ แบบทดสอบท้าทายความรู้รอบตัว 
 

ระดับ ประถมปลาย (ตวิเข้า ม .1)  

ช่วงเวลา คอร์ส เร่ิมเรียน-จบคอร์ส วันเรียน เวลา ค่าเรียน 

เทอม1 เก่งสงัคมประถมปลาย                 สด 

ตะลยุโจทย์ประถม                       สด 

1 ส.ค. – 3 ต.ค. 63 

10 – 31 ต.ค. 63 

เสาร์ 

เสาร์ 

10.30 – 12.00 

10.30 – 12.00 

3,000 ฿ 

1,200 ฿ 

เทอม1 ความรู้รอบตวั                     สด     2 ส.ค. – 18 ต.ค. 63 อาทิตย์ 15.30 – 17.00 3,600 ฿ 

 

     ม.1 เล่มภมิูศาสตร์ 

      เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์และการแบง่เขตเวลา / ภมูิศาสตร์ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย / ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย / ภยัธรรมชาตแิละการระวงัภยั /  

      เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น / พฤตกิรรมการบริโภค / สถาบนัการเงิน / เศรษฐกิจพอเพียง / พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

     ม.1 เล่มประวัติศาสตร์ 

      พืน้ฐานทางประวตัศิาสตร์ / สมยัก่อนสโุขทยัในดนิแดนไทย / พฒันาการประวตัศิาสตร์สโุขทยั / อารยธรรมตะวนัออก / ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ /  

      พลเมืองดี / การเมืองการปกครองไทยกบัรัฐธรรมนญู / กฎหมาย / วฒันธรรม 
 

ระดับ ม.1  (เรียนเพิ่มเกรด)  

เรียนได้

ทุกช่วง 

เก่งสงัคม ม.1  ภมิูศาสตร์       DVD Private 

เก่งสงัคม ม.1  ประวติัศาสตร์   DVD Private 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 
 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 

ทกุวนัทําการ 
 

ทกุวนัทําการ 

ตามเวลาทาํการ 
 

ตามเวลาทาํการ 

3,300 ฿

3,300 ฿ 

เทอม1 ความรู้รอบตวั   สด     2 ส.ค. – 18 ต.ค. 63 อาทิตย์ 15.30 – 17.00 3,600 ฿ 

 

 

 

เทอม1 



ม.2 เล่มภมิูศาสตร์ 

      เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์และการแบง่เขตเวลา / ทวีปยโุรป / ทวีปแอฟริกา / สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม / ในทวีปยโุรปและทวีปแอฟริกา /  

      การจดัสรรทรัพยากร  การคุ้มครองผู้บริโภค / เศรษฐกิจพอเพียง / การออมการลงทนุ / สถาบนัการเงิน / ระบบเศรษฐกิจและความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ /  

      พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ม.2 เล่มประวัติศาสตร์ 

      พืน้ฐานทางประวตัศิาสตร์ พฒันาการอาณาจกัรอยธุยา / พฒันาการอาณาจกัรธนบรีุ / บคุคลสําคญัในประวตัศิาสตร์ไทยและเอเชีย / ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ท่ีมี 

      ผลตอ่พฒันาการของทวีปเอเชีย / แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย / พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย / เหตกุารณ์และการเปล่ียนแปลงสําคญัของระบอบการ 

      ปกครองไทย / กฎหมาย / สถาบนัทางสงัคม / วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย  
 

ระดับ ม.2  (เรียนเพิ่มเกรด)  

เรียนได้

ทุกช่วง 

เก่งสงัคม ม.2  ภมิูศาสตร์       DVD Private 

เก่งสงัคม ม.2  ประวติัศาสตร์   DVD Private 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 
 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 

ทกุวนัทําการ 
 

ทกุวนัทําการ 

ตามเวลาทาํการ 
 

ตามเวลาทาํการ 

3,300 ฿

3,300 ฿ 

เทอม1 ความรู้รอบตวั   สด     2 ส.ค. – 18 ต.ค. 63 อาทิตย์ 15.30 – 17.00 3,600 ฿ 

 

ม. 3 เล่มภมิูศาสตร์ 

      ภมูิศาสตร์โลก(ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทบทวนทกุทวีป) / เศรษฐศาสตร์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ / อาเซียน / ศาสนาพุทธและศาสนาสากล  

ม. 3 เล่มประวัติศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร์(ประวตัศิาสตร์ไทย ประวตัศิาสตร์โลก) / หน้าท่ีพลเมืองฯ (กฎหมาย รัฐและการเมืองไทย สงัคมวฒันธรรม) / โลกศกึษา (สงคราม ความ ขดัแย้ง  

และความร่วมมือ) 

พิชิตสงัคมเข้าเตรียมอุดม 

สรุปเข้มเนือ้หาสงัคมทัง้หมด เจาะลึกประเดน็สําคญัท่ีออกข้อสอบบอ่ย สรุปขา่วรอบปีทกุด้าน และเก็งข้อสอบเดด็ๆ ตรงใจผู้ออกข้อสอบทกุปี 

ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม 

ฝึกทําข้อสอบเก่าเพ่ือวดัความรู้พืน้ฐาน เจาะใจข้อสอบใหม่เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจ พร้อมแทรกเนือ้หาท่ีสําคญัและตรงใจผู้ออกข้อสอบทกุปี 
 

ระดับ ม.3  (ตวิตดิเตรียมฯ) 

เรียนได้

ทุกช่วง 

เก่งสงัคม ม.3  ภมิูศาสตร์       DVD Private 

เก่งสงัคม ม.3  ประวติัศาสตร์   DVD Private 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 
 

สามารถเลือกวนัเวลาตามทีส่ะดวก 

ทกุวนัทําการ 
 

ทกุวนัทําการ 

ตามเวลาทาํการ 
 

ตามเวลาทาํการ 

3,300 ฿

3,300 ฿ 

 ความรู้รอบตวั          สด 2 ส.ค. – 18 ต.ค. 63 อาทิตย์ 15.30 – 17.00 3,600 ฿ 

เทอม1 พิชิตเตรียมฯ                  สด 2 ส.ค. – 18 ต.ค. 63 อาทิตย์ 10.00 – 12.00 4,800 ฿ 

 ตะลยุโจทย์เตรียมฯ                                 สด 14 - 16 พ.ย. 63 ทกุวนั 
13.00 – 17.30 

(พกั 30 นาที) 
2,400 ฿ 

 

 

พิชิตสงัคมม.6  Road to University 

     ติวสรุปเนือ้หาเข้มทัง้ 5 สาระการเรียนรู้ เจาะภมูิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ไทย-สากล เศรษฐศาสตร์ หน้าทีพลเมือง (รัฐศาสตร์ สงัคมวิทยา และ 

     กฎหมาย) พระพทุธศาสนา ศาสนาสากล เตรียมสอบ O-NET , 9 วิชาสามญั 
 

ระดับ ม.6  ตวิเข้มเข้ามหาวิทยาลัย 

เทอม1 พิชิตสงัคม ม.6 Fight for University       สด 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 63 เสาร์ 15.30 – 18.00 4,800 ฿ 

        

สอบถามรายละเอียดการเรียนได้ท่ี 

โรงเรียนวิทย์-ศิลป์ สยามสแควร์ซอย5 02-252-0110 


