
ราคา จาํนวน รวม ราคา จาํนวน รวม
ชุดละ ส ั �งซื�อ เป็นเงิน ชุดละ ส ั �งซื�อ เป็นเงิน

1 ข้อสอบพร้อมเฉลยGAT (เชื�อมโยง+ภาษาองักฤษ) ปี61-64 400 35 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ป.4 (7 ปี พ.ศ.) 350
2 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.1 ปี63-64 640 36 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ป.5 (7 ปี พ.ศ.) 350
3 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.2 ปี61-64 1000 37 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ป.6 (7 ปี พ.ศ.) 350
4 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.3 ปี64 380 38 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.1 (7 ปี พ.ศ.) 350
5 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.4 ปี64 380 39 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.2 (8 ปี พ.ศ.) 400
6 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.5 ปี64 380 40 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.3 (8 ปี พ.ศ.) 400
7 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ป.6 ปี64 380 41 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.4 (8 ปี พ.ศ.) 400
8 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.1 ปี64 380 42 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.5 (8 ปี พ.ศ.) 400
9 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.2 ปี64 380 43 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ม.6 (8 ปี พ.ศ.) 400
10 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.3 ปี64 380 44 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ป.3 (7 ปี พ.ศ.) 350
11 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.4 ปี64 380 45 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ป.4 (7 ปี พ.ศ.) 350
12 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.5 ปี64 380 46 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ป.5 (7 ปี พ.ศ.) 350
13 ข้อสอบพร้อมเฉลย 5 วิชาองักฤษ/ไทย/สงัคม/คณิต/วิทย ์ม.6 ปี64 380 47 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ป.6 (7 ปี พ.ศ.) 350
14 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ป.3 (7 ปี พ.ศ.) 350 48 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.1 (7 ปี พ.ศ.) 350
15 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ป.4 (7 ปี พ.ศ.) 350 49 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.2 (7 ปี พ.ศ.) 350
16 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ป.5 (7 ปี พ.ศ.) 350 50 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.3 (7 ปี พ.ศ.) 350
17 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ป.6 (7 ปี พ.ศ.) 350 51 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.4 (7 ปี พ.ศ.) 350
18 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.1 (7 ปี พ.ศ.) 350 52 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.5 (7 ปี พ.ศ.) 350
19 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.2 (7 ปี พ.ศ.) 350 53 ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร ์ม.6 (10 ปี พ.ศ.) 480
20 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.3 (7 ปี พ.ศ.) 350 54 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ป.3 (7 ปี พ.ศ.) 350
21 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.4 (7 ปี พ.ศ.) 350 55 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ป.4 (7 ปี พ.ศ.) 350
22 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.5 (7 ปี พ.ศ.) 350 56 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ป.5 (7 ปี พ.ศ.) 350
23 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษ ม.6 (7 ปี พ.ศ.) 350 57 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ป.6 (7 ปี พ.ศ.) 350
24 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ป.3 (7 ปี พ.ศ.) 350 58 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.1 (7 ปี พ.ศ.) 350
25 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ป.4 (7 ปี พ.ศ.) 350 59 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.2 (7 ปี พ.ศ.) 350
26 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ป.5 (7 ปี พ.ศ.) 350 60 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.3 (7 ปี พ.ศ.) 350
27 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ป.6 (7 ปี พ.ศ.) 350 61 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.4 (8 ปี พ.ศ.) 400
28 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.1 (7 ปี พ.ศ.) 350 62 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.5 (8 ปี พ.ศ.) 400
29 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.2 (7 ปี พ.ศ.) 350 63 ข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร ์ม.6 (9 ปี พ.ศ.) 440
30 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.3 (7 ปี พ.ศ.) 350 64 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษข ั �นสูง8ตวัเล ือก ประถมต้น (3 ปี พ.ศ.) 450
31 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.4 (7 ปี พ.ศ.) 350 65 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษข ั �นสูง8ตวัเล ือก ประถมปลาย (3 ปี พ.ศ.) 450
32 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.5 (9 ปี พ.ศ.) 440 66 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษข ั �นสูง8ตวัเล ือก มธัยมต้น (3 ปี พ.ศ.) 450
33 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย ม.6 (8 ปี พ.ศ.) 400 67 ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาองักฤษข ั �นสูง8ตวัเล ือก มธัยมปลาย (3 ปี พ.ศ.) 450
34 ข้อสอบพร้อมเฉลยสงัคมศึกษา ป.3 (7 ปี พ.ศ.) 350
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*** สั�งซื!อตั!งแต่ 800 บาทขึ!นไปจัดส่งฟรี ***

จงัหวดั_______________________________________________________รหัสไปรษณีย์_________________________________________________________________

ชื�อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที�ติดต่อได้____________________________________________________________________________________________________________________

ชื�อ-สกุล(ที�ต้องการให้จดัส่ง)__________________________________________________________________________________________________________________

ค่าส่ง(ดใูนตารางด้านล ่าง) _________________ บาท

    รวมส ั �งซื�อท ั �งหมด _____________________ รายการ

                     เป็นเงิน   ______________________ บาท

กรณุาวง      ในลําดับที� และเขยีนยอดจํานวนสั�งซื�อ     
และรวมเป็นเงนิเพื�อความถกูตอ้งในการจัดสง่

รวมเป็นเงินทั �งหมด  ______________________ บาท

   เล ือกวิธีจดัส่ง            EMS             สิ�งตีพิมพล์งทะเบียน 

วธีิการชําระเงนิ
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