
เตรยีมพรอ้ม!

วนันีเ้ตรยีมตวัแพไ้ดเ้ลย
ฉันจะจัดการเครือ่ง MS เกา่ๆ  
ของนายถงึนายจะ
ปลอ่ยพลงัไดเ้ร็วกต็าม 

ไคโตะ!

ดว้ย ClassWiz  
รุน่ลา่สดุเครือ่งนี ้
ยงัไงละ่!

สนามประลองฟงักช์นั!

โทร ุ
อปุกรณท์ีใ่ช:้ fx-991EX
ClassWiz (?)

ไคโตะ 
อปุกรณท์ีใ่ช:้ fx-991MS
S-V.P.A.M



เจอนี!่
เจอฟังกช์นั 
ก�าลงัสอง 
พรอ้มมมุสดุเจง๋
หน่อยเป็นไง!

บา้เอย๊!
แกอา่น
สมัประสทิธิ ์
ไดย้งัไง!

ไดเ้วลาเอาคนื

ดว้ยสมัประสทิธิ ์

สว่นตา่งแลว้!

เขา้เป้า!
ฟิลด์
ถกูเคลยีรแ์ลว้!



Casio Academy

สนามประลองฟงักช์นัคอืเกมทีจ่ะเปลีย่น
สตูรค�านวณและฟงักช์นัตา่งๆ ใหเ้ป็น 
พลงัโจมต!ี
ค�านวณฟงักช์นัใหร้วดเร็วและแมน่ย�า 
เพือ่โจมตคีูต่อ่สู!้

ไคโตะและเพือ่นของเขาประลองกนัทกุวนั
เพือ่เพิม่พลงัคณติศาสตร!์

เย!้

ไมน่ะ! Casio ของฉนั!

ไมน่่าเชือ่วา่จะพัง
งา่ยขนาดนี.้..

เฮ.้..มาดนูีส่!ิ



นีม่นัของปลอม! Casiio หรอ!

ตวัอยา่งเชน่  
แผงพลงังานแสงอาทติย ์
ในของปลอมก็จะเป็นแค่
ของประดบั

ของปลอม 
เหรอ!

เฮย้!

แบตเตอรีข่องปลอม
เครือ่งอืน่กจ็ะตดิอยู่
ขา้งในและเปลีย่น 
ไมไ่ด ้

เจา้บา้น่ัน... 
มนัหลอกฉัน!

ของปลอมอาจ 
ดเูหมอืนของจรงิ  
แตข่า้งในแยม่าก  
แถมคณุภาพกห็ว่ย

ของปลอม
มอียูจ่รงิ!

จรงิดว้ย!



เฮ!้ ประธาน 

สภานกัเรยีน 

มนัอยูท่ ีไ่หน!

เจา้บา้!  
แกใหฉ้นัใช ้
ของปลอมหรอ!

วา่ไงนะ!

ประธานสภานักเรยีน
อปุกรณท์ีใ่ช:้ fx-991EX
ClassWiz (อปุกรณแ์ท)้

อา้ว แกรูต้วัแลว้หรอ  

ฮึ

ทีจ่รงิเนีย่ 
นายควรจะขอบคณุ
ฉันนะ

เจา้โงแ่บบแก 
ไมคู่ค่วรกบั ClassWiz 
ของแทห้รอก

แยจั่ง!
ฉลากกด็นัหลดุไปซะแลว้...
ฉันละ่เกลยีดของปลอมจรงิๆ !

ฉันก็แคส่ง่แก 
ไปรา้นทีพ่วกชัน้ต�า่อยา่ง
แกน่าจะมปัีญญาซือ้ 
เองนะ



มแีคผู่ง้ดงาม 
อยา่งฉันเทา่นัน้ 
ทีคู่ค่วรกบั Casio 
ของแท ้วา่ไหมละ่

กม็าส!ิ
ฉันรอทีจ่ะทดสอบ
ฟังกช์นัอนังดงาม 
ของฉันมานานแลว้

เฮอ้...ไมอ่ยากจะ
เชือ่เลยวา่แกจะ 
ของขึน้กบัเครือ่ง 
คดิเลขแคเ่ครือ่ง
สองเครือ่ง...

แกท�าใหฉั้น
โกรธแลว้!

ฉนัขอทา้ประลอง 
กบัแก!

สนามประลอง
ฟงักช์นั!



ปลอ่ยคลืน่ไซน์
และโคไซน.์.. 
ไดพ้รอ้มกนั 
งัน้เหรอ!

แยแ่ลว้!
พอพยายามหลบการโจมตขีองเจา้น่ัน 
ฉันก็ถอืเครือ่งแบบตรงๆ ไมไ่ด ้ 
ฉันแทบจะมองไมเ่ห็นจอ MS ดว้ยซ�้า!

ไมน่ะ!

    หมื
ฉนัป้อนไปถกู 

       รเึปลา่เนีย่



ไดแ้ลว้! หอื

ท�าไมมนัถงึชีล้งละ่  
ไมน่ะ!

แยจ่รงิๆ !
ทเุรศจรงิๆ !
เป็นการตอ่สู ้
ทีช่า่งป่าเถือ่น

แยแ่ลว้! มมุ! หนว่ย!
ฉนัต ัง้คา่ระดบักบัเรเดยีน 
ผดิไป!

หบุปาก!
แกตอ้ง 
เรยีกวา่ 
"เรยีบงา่ย" 
ตา่งหาก!

เฮย้! ยงิไปไหน
ของนายเนีย่!

 นา่  
มนัก็ม ี

พลาดบา้ง
แหละนะ  

ฮา่ๆ



เอาละ่...

มาจบเกมกนัเถอะ!

ฉันไมอ่ยาก 
เชือ่เลยวา่ฉันแพ.้..

นายจะชนะไดย้งัไง 
เพราะนายใช ้MS  
(รุน่ทีเ่กา่กวา่ 
ตัง้สองรุน่)!

ลงุขาย  
ClassWiz  
หรอครับ
ของปลอมแน่ๆ 
เลย!

ไมน่ะ เครือ่งนี้
ของแท!้

ดนูีส่!ิ
QR Code!

นีเ่อาไวเ้ชค็ของปลอม
ยงัไงละ่!

เจง๋ไปเลย!

นายสามารถอา่น  
QR Code กบั 
สมารท์โฟนเพือ่ตรวจ 
วา่เป็น ClassWiz  
ของแทห้รอืไม่

หอื



วา้ว!
กดปุ่ มได ้
งา่ยมากๆ !

เห็นม ัย้ละ่!
ฉนัชอบคณุสมบตั ิ
น ัน่จงั น ัน่คอืเหตผุล 
ทีฉ่นัซือ้ ClassWiz  
ยงัไงละ่!

หอื

แตก่น็ะ ฉันดนัซือ้ 
ClassWiz ของปลอม
มาน่ะส.ิ..

เครือ่งนีใ้ชไ้ดง้า่ยมากเพราะวา่  
เมนู/ตวัเลอืก ไมไ่ดเ้ป็นตวัยอ่แลว้ 
และสตูรกแ็สดงไดเ้หมอืนจรงิ

ปุ่ มกต็อบสนองไดด้ ี 
และไมต่อ้งป้อนค�าสัง่ซบัซอ้น
เมือ่เทยีบกบั MS รุน่กอ่นหนา้!

แหม...การทีน่ายเขา้ใจ
คณติศาสตรแ์ละฟังกช์นัตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งลกึซึง้มนัชา่ง 
น่าสนใจจรงิๆ !

มนัยอดไปนะเลยทีท่กุสิง่ 
ในโลกนีส้ามารถเปลีย่นเป็น
สตูรตวัเลขได ้

ดเีลย! ClassWiz ฉันจะใช ้
นายเพือ่โคน่เจา้บา้น่ัน!

เครือ่งนีจ้ะท�าใหฉั้นยงิ
ฟังกช์นัทีซ่บัซอ้นทีส่ดุ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ 
แมน่ย�าแน่ๆ !

หนา้จอกอ็า่นไดง้า่ย
จากทกุมมุ!



ทกุสิง่เหรอ

อา้ว แกอกีแลว้หรอ...

มาประลอง
กนั!

นายมนัอจัฉรยิะ!

สนามประลอง
ฟงักช์นั!



เอาละ่ มาจบเกม
เร็วๆ กนัดกีวา่!

ฟังกช์นัก�าลงัสอง
พรอ้มคา่สมับรูณ ์
หรอเนีย่!

อยา่หนสีเิวย้!

มนัอา่นวถิกีารโจมตยีากกวา่
ฟังกช์นัก�าลงัทัว่ไปซะอกี

โจมตไีด ้
แรงชะมดั!

เกอืบไปแลว้!

หบุปาก!
มนัเป็นแผน
ของฉนัเฟ้ย!



ลยุ! ลยุ! ลยุ!ฮึย่!

ผดิแลว้!

รปูคลืน่นี.่..

...มนัก็แคฟั่งกช์นั
ตรโีกณมติทิัว่ไปนี!่

ท�าไมชว่ง
คลืน่มนัสัน้
แปลกๆ

ฉันตามการ
โจมตไีมท่นั
แลว้...

มนัแรงขึน้ง ัน้หรอื

ไมน่ะ!
เยส!



นายเห็นน่ันไหม

ฉนัไมรู่เ้ลยนะเนีย่
วา่ฟงักช์นั 
จะสดุยอดขนาดนี!้

น ีม่นั 
อะไรกนั!

แกปลอ่ยฟงักช์นั 
แบบน ัน้ออกมา 
ไดย้งัไง!

นายท�าไดแ้ลว้!

วถิโีจมตน่ัีน...

นีม่นั...

ขอดฟัูงกช์นัลา่สดุหน่อยส!ิ

สดุยอดไปเลย!

ฉันเห็นแลว้!

แสดงฟังกช์นั



!งา้บรไะอนห็เณุคกวพ
สูดปไา้ขเนอป้งอล !ิ

★คาใบ้
สู้รมาวค/นั่มงุ่มมาวค กึ

 edoC RQ นา่อ
 
ฟารกา่คงดสแอื่พเ

ออกมา!

งไงัย้ดไปไนป็เ ช์กงฟ้ัพแนฉั นั 
 ๆกอจะรกา่งเ่งโ  

...นักงไงัย้ดไน้นับบแ

า่งเ่งโะจนห็เ่มไ  
ตรงไหนเลย!

์รตสาศติณค  
ชใ่มไ ่ !น้นัา่ทเมางยวส่คแ



แตค่ณติศาสตร ์
คอืการสนกุกบั 
ทกุอยา่งในโลกนี้
ยงัไงละ่!

แลว้คณุละ่ 
จะท�าอะไร

มาสูก้นั 
อกีครัง้เถอะ!

ฉันอยากจะท�าสิง่ที ่
น่าตืน่เตน้และสรา้งสิง่ที่
น่าสนใจยิง่กวา่นัน้!




