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ด.ช.ณัฐภัทร พงศอภิรักษกุล  (นองคอม) สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2552 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 ผมขอขอบพระคุณ ครูออบ ครูดวง ครูตาล ครูเก ครูเอ และคุณครู ทุกๆ ทาน รวมทั้งพี่ๆ ที่คอยดูแลผม ตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ ผมประสบ 

ความสำเร็จในการสอบเขา ม.1 ในโรงเรียนที่ผมหวังไวได เพราะผมมีคุณครูที่ดี สอนเขาใจ มีเทคนิคการทำขอสอบอยางรวดเร็ว การเรียนที่นี่สามารถนำไป 

ใชไดทั้งการสอบเขา ม.1 และการสอบแขงขันในสนามสอบตางๆ ไดดีครับ คุณครูทุกทาน สอนสนุก ไมนาเบื่อและเปนกันเองมากๆ ครับ ขอขอบพระคุณ 

อีกครั้งที่ทำใหผมสอบติดไดในวันนี้ครับ

 ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ป.5-6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2558

 รางวัลชนะเลิศที่1 การแขงขันการคิดวิเคราะหการใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา สมาคมครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา ป 2558

 รางวัลเหรียญเงิน คูขนานวิทยาศาสตร IMSO  (Paralle A ) ป 2558

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร  ป 2557

ด.ช.ณฐพล พึ่งตนเอง  (นองโบท) สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ผมเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ มาตั้งแต ป.3 ผมเรียนครบทุกวิชา ครูออบตั้งใจสอน และสอนไดเขาใจ มีเทคนิคมากมาย ครูดวง มักจะมีสอบเพื่อวัดความเขาใจ ครูทุกคน 

สอนไดดีมาก ไมนาเบื่อ และเขาใจไดอยางแทจริง สุดทายผมขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่ทำใหผมประสบความสำเร็จครับ

 รางวัลเหรียญทอง โครงการสสวท. วิชาวิทยาศาสตร ประถมปลาย ปการศึกษา 2555

 รางวัลเหรียญทองแดง การคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร ม.ราชภัฏพระนคร ป2556

 รางวัลเหรียญทอง โครงการสสวท. วิชาวิทยาศาสตร ประถมปลาย ปการศึกษา 2558

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2559

 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) 

 วิชาวิทยาศาสตร ป 2559

 รางวัลชมเชย เศรษศาสตร เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ป 2558

 ผลสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 คุณครูทุกทานสอนสนุก สอนละเอียดและสอนใหเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง ผมชอบเรียน สังคมครับ คุณครูน็อคอธิบายเนื้อหาไดนาสนใจและสนุกมาก สวนคุณครูออบ 

ก็เชนกันครับ สอนดีมากครับ สอนวิธีการแกปญหาโจทยที่ซับซอน ใหเทคนิคในการทำขอสอบ และแนวคิดที่ดีๆ สามารถนำมาใชประโยชนในการสอบแขงขันในสนามตางๆ 

จนทำใหผมประสบความสำเร็จ ในการสอบเขา ม.1 ในโรงเรียนที่ผมหวังไวไดครับ

ด.ช.ธนโชติ ทางาม (นองจีโน) สอบได ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GATE Program ปการศึกษา 2559
สอบได ม.1 โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

2 เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ญ.ปาลิดา จรัสทรงกิติ (นองแบงปน) สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 หนูประทับใจการสอนของคุณครูทุกทาน ที่นี่สอนสนุก สอนละเอียด เอกสารการเรียนการสอนแยกเปนเรื่องไดชัดเจน ทำใหหนูสามารถนำ 

ไปใชสอบที่โรงเรียนไดผลคะแนนดี และชวยในการสอบแขงขันตางๆ ไดอีกดวย หนูขอขอบพระคุณคุณครูทุกทาน ครูผูชวยทุกๆ คน รวมไปถึงพี่ๆ 

ทุกคนที่เคานเตอร และพนักงานทุกๆ คนที่มีสวนชวยใหหนูประสบความสำเร็จในการสอบเขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไดคะ ขอบพระคุณมากๆ คะ

 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสร สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) ปการศึกษา 2557  ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสร สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) ปการศึกษา 2558  ผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.พัชรนันท วรุฬหพุทธวงศ  (นองนุน)

สอบได ม.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (SMP) ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2558 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 หนูเรียนกับคุณครูออบและคุณครูดวงตั้งแตชวง Summer กอนขึ้นชั้น ป.6 และเรียนตอเนื่องมาโดยตลอดคะ หนูขอขอบคุณคุณครูออบ 
ที่ชวยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ทำใหหนูชอบและเขาใจคณิตศาสตรไดดีมากขึ้น คุณครูออบสอนคณิตศาสตรเขาใจงาย มีแบบฝกหัดใหทำเยอะ 
มากคะ ซึ่งชวยทำใหหนูมีทักษะในการวิเคราะหทำโจทยคณิตศาสตรมากขึ้นดวยคะ และหนูขอขอบคุณคุณครูดวงที่ทำใหหนูชอบวิชาวิทยาศาสตร 
มากขึ้นคะ คุณครูดวงสอนวิชาวิทยาศาสตรไดสนุกและเขาใจงาย มีการทดลอง สนุกสนาน นาสนใจและจดจำงายคะ และหนูขอขอบคุณ 
อาจารยทุกทานที่นี่ คุณครูผูชวยและเจาหนาที่ที่นารักทุกๆ ทาน ขอบคุณมากๆ คะ

ด.ช.ศักดิพัฒน สุขเณศกุล  (นองเจแปน)

สอบได ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 ผมเรียนวิชาคณิตศาสตรที่นี่โดยเริ่มจากคอรส Fundamental Math ซึ่งเปนคอรสพื้นฐาน เรียนมาเรื่อยๆ จนผมไดเรียนกับครูออบตอน ป.6 คุณครูสอน 

วิธีคิดเปนขั้นเปนตอนอยางละเอียด อธิบายโจทยที่ยากใหนร.สามารถเขาใจไดงาย เรียนวิทยาศาสตรกับครูดวง คุณครูก็มีสื่อการสอนที่ชวยทำใหเขาใจไดมากขึ้น 

ภาษาไทยครูนองทำใหผมเปลี่ยนความคิดไปเลยครับ จากที่วาไมชอบก็ชอบครับ ยังมีสังคมครูน็อคและครูออบที่ สนุกมากมีหลักและวิธีการจำเรื่องราว 

และรายละเอียดยอยๆ ทำใหผมจำไดงายขึ้นมากครับ

 สุดทายผมขอขอบคุณครูออบ ครูดวง และคุณครูทุกๆ ทานที่นี่ รวมถึงทีมงานและพี่ๆ เจาหนาที่ทุกทาน ที่คอยดูแลและชวยเหลือ จนทำใหผมประสบ 

ความสำเร็จไดครับ
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สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

3เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ญ.ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร (นองเจนนี่)  สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2559

สอบได ม.1 โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปการศึกษา 2559  เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

ด.ช.ชาญ สงเดช  (นองโปงเหนง) สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ESC) ปการศึกษา 2559
สอบได ม.1 โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบและครูดวงมีการสอนที่เขาใจงาย รายละเอียดลึกและมีเทคนิคมากมาย จากที่หนูไมเคยชอบวิทยาศาสตร เพราะเปนการจำ นาเบื่อ กลับชอบวิทยาศาสตรมาก 

เมื่อเรียนกับครูดวงคะ ครูออบก็สอนสนุก ไมนาเบื่อ สอนไลเปน Step พยายามทำใหเด็กเขาใจมากที่สุด และเปนการสอนที่กาวหนา นำไปใชประโยชนไดคะ

 สุดทายนี้หนูขอขอบพระคุณครูออบ ครูดวง ครูจอม ครูเก ครูนอง ครูเอ และพี่ๆ ผูชวยทุกๆ ทานที่ทำใหหนูประสบความสำเร็จในทุกๆ อยางคะ

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 ผมไดเริ่มเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ ตอนผมอยู ป.3 ตลอดเวลาที่เรียนมาผมไดรับความรูมากมาย ไดฝกทำแบบฝกหัด ไดเทคนิคในการทำโจทยเยอะมาก ผมตองขอบคุณ 

คุณครูออบที่ชวยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ทำใหผมเขาใจคณิตศาสตรมากขึ้น คุณครูออบสอนคณิตศาสตรแบบใหเขาใจไดงาย สวนคุณครูดวงจะมีวิธีใหจำสูตรทางวิทยาศาสตร 

คุณครูทั้งสองทานสอนสนุกมากครับ ผมตองขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่นี่ ที่ทำใหผมมีวันนี้ไดครับ

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. ระดับเขต วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญทองแดง คูขนานวิทยาศาสตร IMSO ป 2558

ด.ญ.กนกพิชญ ธนะสกุลประเสริฐ  (นองมิน)
สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 หนูไดมาเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตตอนที่หนูอยู ป.3 ตอนนั้นหนูเรียนคอรสพื้นฐานมาเรื่อยๆ ทำใหหนูมีผลการเรียนดีขึ้นคะ คุณครูแตละทานมีการประเมิน 

ผลการเรียนของนักเรียนวาเปนอยางไร มีการบานและคะแนนเก็บใหผูปกครองดู มีการวัดผลอยูตลอดทั้งป ซึ่งทำใหหนูไดทราบถึงพัฒนาการในการเรียน 

 หนูขอขอบคุณ อ.ตาล, อ.เล็ก, อ.จอม, อ.เก, อ.ดวง และ อ.ออบ ที่ทุมเทสอนหนูอยางเต็มที่มาโดยตลอดจนทำใหหนูประสบความสำเร็จคะ

 รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน Lab กริ๊ง 

 รางวัลชมเชย เศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎ ป 2558

¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃÙŒ Í.Í�Íº »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

4 เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ช.พงศพิเชษฐ แสงประภานุรัตน  (นองกัน)

สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

ด.ช.ศักยศรณ จักราพงษ  (นองเซนส)

สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ESC) ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ผมมาเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ ตอน ป.5 ผมรูสึกประทับใจมากที่ไดมาเรียนวิชาคณิตศาสตรกับอ.ออบ อ.ออบเปนครูที่สอนดี ใหความรูพื้นฐานอยาง 

ละเอียด ทำใหผมสามารถตอยอดโจทยยากไดเปนอยางดีและคุณครูเสริมเทคนิคเกร็ดความรูใหเราทำโจทยไดเร็วขึ้น สวนอ.ดวงเปนครูที่เปนกันเองมากครับ 

ทำใหผมเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตร และทำใหผมสามารถวิเคราะหโจทยวิทยาศาสตรได สุดทายนี้ผมขอขอบพระคุณ ครูออบ ครูดวง และคุณครูทุกๆ ทานที่นี่ 

ที่ชวยสอนและดูแลผมเปนอยางดี ทำใหผมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ

 ผมมาเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแต ป.4 ผมสอบผานคอรส Olympic Math และ Olympic Science ตั้งแตระดับประถมตนและเรียนตอเนื่อง 

มาจนถึงคอรส Olympic Math และ Olympic Science ประถมปลาย ผมชอบมากครับที่นี่สอนเนื้อหาแนนมากๆ คุณครูสอนเทคนิคการจำใหผม ทั้งสูตรที่งาย 

ตอการจำ และจำเปนเรื่องเลาสนุกๆ ในตอนแรกที่เขามาเรียนที่นี่ ผมรูสึกวามันยากกวาที่โรงเรียน แตพอเรียนไปสักพักทำใหผมมีผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นอยาง 

กาวกระโดด ผมไดเปนตัวแทนโรงเรียนไปแขงขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนอื่นๆ บอยครั้ง ทำใหผมไดฝกฝนและพัฒนาตัวเองอยูเสมอจนสามารถสอบเขาโรงเรียน 

ที่ผมตั้งใจไวไดครับผมขอขอบคุณคุณครูทุกๆ ทาน และเจาหนาที่ทุกๆ คน ที่ชวยใหผมประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ

ด.ญ.สิริกร สกุลงาม (นองชื่นใจ) 

สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
English Program : EP ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน
เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 เพราะคุณครูสอนพื้นฐานละเอียด แยกเปนเรื่องๆ 
ทำใหเขาใจงาย คุณครูทุกทานสอนไดดีมากๆ คะ หนูชอบ 
มากเลยคะ

 ครูออบเปนครูที่เกงมากๆ ครับ เขาใจเด็กๆ 
ทำใหผมรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมนาเบื่อ 
และทำใหผมไดรับความรูเยอะมากครับ 
 ขอขอบคุณคุณครูออบ ที่ทำใหผมชอบ 
คณิตศาสตรมากขึ้นครับ

ด.ช.กรวิชญ ตันตินิพันธุกุล (นองเวป)

สอบได ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GATE Program ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃÙŒ Í.Í�Íº »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

5เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ญ.ปมณฑ เลาอโศก  สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2558 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

ด.ญ.พณิชา ปวรางกูร  (นองปลาทู)
สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ESC) ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน

เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ตั้งแตหนูไดมาเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ หนูไดความรูเพิ่ม 

มากมาย ทั้งการทำขอสอบในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

ตลอดเวลาที่หนูเรียนที่ศูนยความรู อ.ออบ ทำใหหนูสามารถนำความรู 

ที่ไดเรียนไปพัฒนาตอยอดในการสอบทั้งในและนอกโรงเรียนได 

และยังทำใหหนูเขาใจเนื้อหาตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้หนูขอขอบพระคุณ อ.ออบ อ.ดวง และคุณครูทุกทาน 

ที่สอนและดูแลหนูมาเปนอยางดีคะ

 หนูเพิ่งเริ่มเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบเขา ม.1 ตอน ป.6 คะ แรกๆ ก็กลัววาจะสอบไมติด เราก็พยายามไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็สอบเขาได 

 ครั้งแรกที่หนูมาเรียน หนูก็กังวลวาคุณครูจะดุรึเปลา เพราะหนูไมเคยเรียนจริงๆ จังๆ ขนาดนี้มากอน แตกลับไมใชอยางที่คิดเลย ทั้งครูออบและครูดวงเปนครูที่สอนดีมากๆ 

เรียนแบบไมเครียดจนเกินไป มีเรื่องเลาและมุกตลกคลายเครียด ครูผูชวยก็เอาใจใสนักเรียน ถาเวลาที่เรียนแลวไมเขาใจก็ไปถามได เนื้อหาที่ในการเรียนการสอนก็ละเอียดมาก 

มีเทคนิคการจำซึ่งทำใหเขาใจงาย จำไดนาน และนำไปประยุกตใชไดตลอดเวลา สุดทายนี้หนูขอขอบคุณคุณครูและพี่ๆ เจาหนาที่ทุกคนที่ทำใหหนูประสบความสำเร็จไดตามฝนคะ

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

ด.ญ.มุทิตา ผานสำแดง (นองนะโม) 
สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – ปจจบัน
เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 การเรียนที่นี่ทำใหหนูไดรับความรูมากมายคะ นอกจากการ 

เรียนในหลักสูตรแลว คุณครูออบไดใหการอบรม เรื่องจริยธรรม 

ดวยคะ และหนูขอขอบพระคุณคุณครูทุกทาน ที่ชวยทำใหหนูสอบเขา 

ไดในโรงเรียนที่ตั้งใจไวคะ

ด.ช.นคบดี นาคสกุล (นองเรือตน)
สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน

เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบสอนละเอียดเขาใจงาย ทำหลักสูตรการสอนเปน 

ระบบ มีเทคนิคการตีโจทยใหดูงายขึ้นมาก และเอาไปประยุกต 

ใชในการสอบไดเปนอยางดีครับ 
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สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

6 เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ญ.แพรวา อินทกรอุดม (นองเมจิ)  สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 หนูเรียนทุกคอรส ทุกวิชา ดวยความสนุกสนาน เก็บความรูมากมายที่คุณครูมอบให จนลืมความเหน็ดเหนื่อยเริ่มจากการปูพื้นฐานใหแนน เรียนรูเปนขั้นเปนตอน

 คุณครูออบสอนคณิตศาสตรไดละเอียดมากคะ มีหลักการคิดและวิธีการนำไปใช คุณครูเปนคนแรกที่ทำใหหนูรูวาคณิตศาสตรไมยากเกินไปหากเรารูจักนำความรู 

ที่ครูให ทั้งหมดกลับไปทบทวน หมั่นฝกทำโจทยบอยๆ 

 หนูขอกราบขอบพระคุณครูออบที่ไมเคยทอดทิ้งพวกเรา คอยเปนกำลังใจใหลูกศิษยทุกๆคน “ขอบพระคุณมากคะ” 

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2557

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลชมเชย การแขงขันทางวิชาการTEDED (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

ด.ช.นิพิฐพนธ คุตตะศิริสุข  (นองปุณ)

สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย English Program : EP ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2553 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบสอนไดดีมากครับ มีโจทยใหผมทำตลอดเวลา ผมขอขอบพระคุณคุณครูที่สอนใหผมเขาใจ และแกโจทยยากๆ ได จึงทำใหผมสอบเขาโรงเรียนที่หวังไวไดครับ 

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 รางวัลชมเชย การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

ด.ช.จิรกิตต ธรรมภิรัฐวงศ (นองเพอรี่)
สอบได ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ผมมาเรียนที่นี่ตั้งแต ป.3 ประทับใจการสอน 
ของที่นี่มากครับ คุณครูทุกทานอธิบายเนื้อหาไดดี 
เขาใจงาย มีโจทยใหฝกทำหลากหลายรูปแบบ
 ผมขอขอบคุณคุณครูออบ ครูดวงและครูน็อค 
มากๆ ครับ

ด.ญ.สุพิชญา เกงระดมกิจ (นองหมิว)
สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน

เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบมีเนื่อหาดีๆ มาสอนทุกครั้งคะ ทำใหหนูทำโจทย 
ไดหลากหลายรูปแบบ คุณครูใจดีและเอาใจใสกับเด็กๆ ทุกคน 
คะ หนูขอขอบคุณครูออบมากๆ คะ ที่ชวยทำใหหนูสอบเขา 
ม.1 ไดในโรงเรียนที่หวังไวคะ
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สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

7เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ช.ณพล พรอนันตรัตน  (นองอิง)  สอบได ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) หองเรียนพิเศษคณิตศาสตรปการศึกษา 2559

สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 เมื่อกอนผมไมไดมีความชอบในวิชาคณิตศาสตรนัก แตพอผมเริ่มมาเรียนที่นี่ ทำใหผมมีความสนใจมากขึ้น และไดคะแนนในวิชาคณิตศาสตรดีขึ้นมาก 

เพราะครูออบมีวิธีการสอนที่ทำใหผมเขาใจและจดจำนำไปใชได ผมเริ่มเรียนตั้งแตคอรสพื้นฐาน จนถึงคอรส Olympic ผมสนุกกับการเรียนคณิตศาสตรมาก คุณครูออบ 

เปนคุณครูที่ทุมเทในการสอนเปนอยางมาก 

 คุณครูจะใหการบานทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อเช็คดูวาเด็กๆ เขาใจในสิ่งที่ครูสอนมากนอยแคไหน คุณครูยังมีการนัดใหมาเรียนเพิ่มทุกครั้งที่มีวันหยุด 

อีกทั้งคุณครูยังใหรางวัลกับพวกเราเสมอๆ และผมไดรับรางวัลพิเศษที่สุดคือ iPad Pro ทั้งๆ ที่ผมไมใชคนที่ เรียนเกงที่สุดในหองแตผมไปเขาเรียนมากที่สุด และทำ 

การบานสงทุกครั้ง

 ผมขอขอบคุณ คุณครูออบ ครูดวง ครูตาล ครูจอม ครูนภดลและเจาหนาที่ทุกคนที่รักและเอ็นดูผมมาโดยตลอดครับ

 ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขต วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญเงิน โครงการสสวท. วิชาคณิตศาสตร ประถมปลาย ปการศึกษา 2558

 รางวัลชมเชย สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2558

 

ด.ญ.ธวัลรัตน พรหมศรีสวัสดิ์  (นองปุน)  สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. ปการศึกษา 2559

สอบได ม.1 โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบเปนครูที่ทุมเทกับการสอนมากคะ คุณครูสอนเขาใจ อธิบายลึกซึ้ง 

ถึงสูตรตางๆ ทั้งสูตรจริง สูตรลัดที่ชวยใหคิดไดไวมากขึ้น ทำใหหนูเขาใจ 

และสามารถทำขอสอบจริงไดคะ

 ครูดวงสอนสนุกและเขาใจงายมากคะ ซึ่งนอกจากคุณครูจะสอนเนื้อหา 

หลักแลวก็มีเกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆ ที่เปนประโยชนในการทำขอสอบมากคะ

 หนูขอขอบพระคุณครูออบ ครูดวง และคุณครูทุกๆ ทาน ที่ชวย 

ผลักดันใหหนูสามารถทำขอสอบยากๆ ได และขอขอบคุณครูพี่เลี้ยง ทุกๆ ทาน 

ที่ชวยเหลือและดูแลหนูเสมอมา ทำใหหนูประสบความสำเร็จในการสอบเขา 

โรงเรียนที่ตั้งใจไวคะ

ด.ญ.ญาณิศา ลิมปวัฒนภูมิ (นองดีล) 

สอบได ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน

เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ครูออบเปนครูที่ใจดีมากคะ สอนเขาใจงาย 

และมีเทคนิคในการสอนที่ดี ทำใหหนูคิดเลขไดเกงขึ้น 

ครูออบยังเปนครูที่เอาใจใสเด็กทุกคนในหองเรียน 

ชวยแกจดออนของเด็กแตละคน เปนกำลังใจใหหนู 

เปนอยางดี แนวการสอนของคุณครูทำใหการสอบ 

แตละครั้งผานไปนดวยดีเสมอ หนูขอขอบพระคุณ 

ครูออบมากคะ
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สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

8 เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ช.เปนธรรม สินธุเสน  (นองเปนธรรม)  สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ผมขอขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่ทำใหผมไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ตั้งใจสอนและทุมเทอยางจริงจัง โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหเด็กๆ 

ไดเรียนรูอยางเปนระบบ อาจารยทุกๆ ทานสอนสนุก ชวนติดตาม ทำใหผมเพลิดเพลินและสนุกกับการเรียนมากๆ เลยครับ

 สุดทาย ผมขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูผูชวย พี่ๆ บุคลากรของศูนยความรู อ.ออบ ทุกๆ ทานที่เขาใจเด็กๆ และใหการชวยเหลือเด็กๆ เปนอยางดี 

และที่สำคัญคือจำชื่อเด็กๆ ไดอยางแมนยำทำใหผมรูสึกอบอุน คุนเคยและปลอดภัย เสมือนเราเปนครอบครัวเดียวกัน ในบานหลังเดียวกันครับ

 รางวัลชมเชย ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย พ.ศ.2558

 รางวัลชมเชย เศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎ ป 2558

 รางวัลชมเชย พระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ ป 2558

ด.ญ.กมลนัทธ มหิทธิโรจน (นองพรีม)

สอบได ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา หองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
 คุณครูสอนสนุก เขาใจงาย สอนเนื้อหาละเอียด หนูตองขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่สอนหนู จนหนูสามารถประสบความสำเร็จในวันน้ีคะ

 รางวัลเหรียญทองแดง โครงการสสวท. วิชาวิทยาศาสตร ประถมปลาย ปการศึกษา 2558

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 รางวัลชมเชย การแขงขันสมาคมคณิตศาสตร (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 รางวัลชมเชย การแขงขันทางวิชาการTEDED (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

 ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

 หนูคิดวาเลขเปนวิชาที่สนุกและงายมากจึงมาเรียนเพื่อตอยอดคะ ครูออบมีเทคนิคมากมายทำใหเราจำไดงายขึ้นคะ แตหนูไมชอบวิทยาศาสตรและไมไดคิดจะเรียน 

แตคุณแมบอกวาใหลอง ครูดวงใจดีคะ เรียนไมนาเบื่อสอนสนุกมาก ครูดวงมีขอมูล เนื้อหาเยอะมากคะ ทำใหหนูอยากรูและทำใหวิทยาศาสตรไมนาเบื่อสำหรับหนูอีกตอไปคะ

 หนูขอขอบพระคุณครูออบ ครูดวง รวมทั้งพี่ๆ ทีมงานทุกคน ที่มีสวนชวยใหหนู สอบไดโรงเรียนที่หวังไวไดคะ

ด.ญ.พิชญา เสรีพัฒนะพล (นองเฟย)  สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน
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สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

9เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป



ด.ช.พุฑฒิพล เจียมอนุกูลกิจ (นองเคเบิล)

สอบได ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 ผมมาเริ่มเรียนที่นี่ตอนชั้น ป.4 และเรียนตอเนื่องครบทุกวิชาครับ ถึงผมจะไมเกงมาก แตผมก็มีความสุขที่ไดมาเรียนกับครูออบครับ คุณครูทำใหผม 

ภูมิใจกับผลการเรียนที่ดีขึ้น ผมขอขอบคุณคุณครูทุกทานที่สั่งสอนผมทั้งดานวิชาการความรู มารยาท และคุณธรรมครับ

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร ป 2558

 ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ได 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.สุพิชญา ไกรสิงหเดชา (นองเกรซ)

สอบได ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 หนูชอบวิธีการสอนของที่นี่คะ ครูออบและครูดวงเปนครูที่สอนอยางละเอียด ลำดับ ขั้นตอนและวิธีคิดอยางเปนระบบ ทำใหเกิดความเขาใจอยางถองแท 

และมีการพิสูจนทฤษฎีตางๆ ทำใหเด็กเขาใจมากยิ่งขึ้น หนูสนุกในการเรียนและหนูสามารถนำความรูไปใชในการสอบได

 หนูขอขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่นี่ ที่สอนหนู และทำใหหนูประสบความสำเร็จคะ

 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการ สพฐ. (รอบระดับเขตพื้นที่) วิชาคณิตศาสตร ป 2558

ด.ญ.ธนาวดี ยุทธพัฒนศักดิ์  (นองวุนเสน)

สอบได ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ปการศึกษา 2559

เริ่มเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2556 – ปจจบัน เรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

 หนูเปนเด็กที่ไมชอบคณิตศาสตรมากคะ ชวงแรกที่เรียนที่นี่ก็เรียนไปแบบเรียนตามหนาที่ ทั้งๆ ที่คุณครูสอนสนุก แตใจก็ยังไมชอบอยูดีคะ ระยะตอมา 

เมื่อเรียนไปเรื่อยๆ คุณครูก็ใหฝกทำแบบฝกหัดบอยๆ ก็เริ่มทำได พอทำโจทยขอยากไดมากขึ้น ก็เริ่มรูสึกดีคะ ปจจบันถึงหนูจะยังไมรักคณิตศาสตร แตศูนยความรู 

อ.ออบ ก็ทำใหหนูไมเกลียดคณิตศาสตร และทำใหหนูมีความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตรตอไปคะ

 หนูขอขอบคุณครูออบ ครูดวง และคุณครูทุกๆ ทาน ที่ทำใหหนูประสบความสำเร็จ ไดคะ

¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃÙŒ Í.Í�Íº »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

สมัครเรียนไดที่ ศูนยความรู อ.ออบ ชั้น 3A อาคารซีพีทาวเวอร 3 (อาคาร ธ.ทหารไทยเดิม) บริเวณสี่แยกพญาไท โทร. 02-354-6220

10 เปดรับสมัครผาน ธ.กรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 10 ม.ค. ถึง ศุกรที่ 27 ม.ค. 2560 และจะรับสมัครผานเคานเตอรศูนยความรู อ.ออบ ตั้งแตวันเสารที่ 28 ม.ค. 2560 เปนตนไป




